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Розділ 1

Науково-практичний коментар
до Закону України
«Про адвокатуру»



Постанова
Верховної Ради України

Про порядок введення в дію Закону України
«Про адвокатуру»

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1993, № 9, ст. 63)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :

1. Ввести в дію Закон України «Про адвокатуру» з 1 лютого
1993 року.

2. Встановити, що свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю видаються без складання кваліфікаційних іспитів осо-
бам, які на день прийняття цієї Постанови є членами колегій адво-
катів або мають ліцензію на здійснення юридичної практики чи пра-
цюють за ліцензіями, виданими підприємцям - юридичним особам.

3. Доручити Кабінету Міністрів України до 15 січня 1993 року.
розробити та подати на затвердження Президенту України про-

екти Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури та Положення про вищу кваліфікаційну комісію адвокатури;

внести пропозиції про приведення чинного законодавства у від-
повідність з цим Законом;

привести рішення Уряду у відповідність з цим Законом.

4. Визнати такими, що втратили чинність з 1 лютого 1993 року,
Положення про адвокатуру Української РСР і Закон Української
РСР «Про затвердження Положення про адвокатуру Української
РСР» від 31 жовтня 1980 року.

Голова Верховної Ради України І. ПЛЮЩ

м. Київ, 19 грудня 1992 року
№ 2888-ХІІ



ПРО АДВОКАТУРУ

Закон України
від 19 грудня 1992 року № 2887-ХІҐ

Стаття 1, Адвокатура України та її завдання

Адвокатура України є добровільним професійним громад-
ським об'єднанням, покликаним згідно з Конституцією України
сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інте-
реси громадян України, іноземних громадян, осіб без грома-
дянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допо-
могу,

1. Закон України «Про адвокатуру», який було прийнято 19 груд-
ня 1992 p., врегулював основні аспекти діяльності цього правозахис-
ного інституту. Зокрема, в Законі по-новому вирішено питання на-
буття права займатися адвокатською діяльністю, встановлено орга-
нізаційні форми її здійснення, значно розширено професійні права
адвоката і його обов'язки, передбачено гарантії адвокатської діяль-
ності, введено присягу адвоката України, визначено поняття адво-
катської таємниці, вирішено питання про притягнення адвоката до
дисциплінарної відповідальності і визначено систему органів, упов-
новажених видавати і анулювати свідоцтво про право на заняття ад-
вокатською діяльністю, врегульовано відносини адвокатури з Мініс-
терством юстиції України, іншими державними органами тощо.

2. Згідно з постановою Верховної Ради України «Про порядок
введення в дію Закону України «Про адвокатуру» від J9 грудня
1992 р. №2888-ХЇЇ цей Закон набрав чинності з 1 лютого 1993 p., і
з цього ж часу втратило чинність Положення про адвокатуру Укра-
їнської РСР від 31 жовтня 1980 р. Однак лише 27 квітня 1993 р. у
зв'язку з цим Законом і на його розвиток Кабінет Міністрів Укра-
їни своєю постановою Хз 302 затвердив Положення про порядок
реєстрації адвокатських об'єднань, що мало надати можливість ут-
ворювати їх. Але за Законом адвокатські об'єднання могли утво-
рювати лише адвокати, тобто особи, які мають свідоцтво про право
на заняття адвокатською діяльністю. Право видавати такі свідо-
цтва надавалося виключно кваліфікаційно-дисциплінарним комі-
сіям адвокатури, порядок організації і діяльності котрих мали ви-
значатися відповідним Положенням, якого на той час не існувало.

Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 10 січня 2002 р.
№ 2921-Ш та від 7 лютого 2002 р. № 3047-Ш.



Тобто не могли бути сформовані й кваліфікацІйно-дисциплінарні
комісії адвокатури. Після неодноразових звернень Спілки адвока-
тів України, Всеукраїнського страйкового комітету адвокатів до
Президента України і Верховної Ради лише 5 травня 1993 р. Ука-
зом Президента було затверджено Положення про кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури (КДКА) та Положення
про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при Кабінеті Міні-
стрів України (ВККА). З цього часу розпочалося утворення ква-
ліфікаційно-дисциплІнарних комісій адвокатури, видача свідоцтв
про право на заняття адвокатською діяльністю, формування адво-
катських об'єднань.

3. За час функціонування адвокатури України, побудованої у
1992-1993 роках на нових законодавчих засадах, з урахуванням
міжнародних стандартів адвокатської професії та організації ад-
вокатур багатьох демократичних країн світу, в Україні напра-
цьовано значний досвід, і гостро постала необхідність подальшо-
го реформування цього інституту, доопрацювання окремих норм
Закону «Про адвокатуру». Це з очевидністю випливало з тексту
прийнятого Закону, в якому не були враховані важливі для прак-
тичної адвокатської діяльності пропозиції. Наприклад, введення
Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ), утворення єдиної ко-
місії для прийняття кваліфікаційних іспитів, об'єднання адвокату-
ри в єдину професійну організацію, введення обов'язкового ста-
жування та підвищення кваліфікації адвокатів, створення системи
страхування професійних ризиків та впровадження спеціалізова-
ного пенсійного фонду, розширення гарантій адвокатської діяль-
ності тощо. Спілка адвокатів України підготувала і декілька разів
подавала до Верховної Ради проекти змін і доповнень до Закону,
однак вони не були розглянуті, хоча Закон, безумовно, потребує
приведення його у відповідність із положеннями Конституції
України, міжнародних документів про адвокатуру та чинного за-
конодавства.

4. Визначення в Законі адвокатури як громадського об'єднання
викликає серйозні зауваження, оскільки в даному разі мова йде
про з'єднання всіх адвокатів у єдину спільноту, пов'язану загаль-
ними цілями, професійними правами та обов'язками для виконан-
ня певних, доручених їм повноважень. Слід зазначити, що понят-
тя «громадське об'єднання» в чинному законодавстві України
взагалі не існує. У нормативних актах згадуються «громадські ор-
ганізації», «об'єднання громадян», «об'єднання підприємств» то-
що, втім жоден з цих термінів не може бути застосований до адво-
катури. Проект Закону «Про адвокатуру», поданий до Верховної
Ради у 1992 році, визначав адвокатуру як «незалежний правовий
інститут».
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Адвокатура - поняття узагальнююче, яке не ототожнюється з
поняттям адвокатури як об'єднання - юридичної особи. В Консти-
туції України не визначено її правовий статус, але з окреслених у
ній завдань адвокатури можна зробити висновок, що остання є од-
ним з інститутів правової системи держави, який виконує завдан-
ня, без здійснення котрих функціонування цієї системи неможли-
ве. При цьому адвокатура не належить до жодної з гілок влади,
передбачених ст. 6 Конституції України, І в певному сенсі має
відігравати роль «дружнього посередника» між державою та/або
Іншими суб'єктами права в громадянському суспільстві.

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгре-
сом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, звертають
увагу на необхідність забезпечення прав людини і основних сво-
бод та ефективну можливість користуватися юридичною допомо-
гою, здійснюваною незалежною юридичною професією, при цьо-
му встановлюється, що професійні асоціації адвокатів забезпе-
чують юридичну допомогу для всіх, хто має в ній потребу, І ко-
оперуються з урядом та іншими інститутами для досягнення цілей
правосуддя й суспільного інтересу.

Визнавши адвокатуру об'єднанням, законодавець характери-
зує його як професійне І водночас громадське. Слід зазначити, що
здебільшого і раніше колегії адвокатів розглядались як громадські
організації з огляду на притаманні таким організаціям ознаки:
добровільність об'єднання громадян, єдність здійснюваних ними
цілей, спільні інтереси, самоврядування, недержавний характер
організації, незалежність від державних органів тощо. Разом з тим
є досить серйозні відмінності адвокатури від громадської орга-
нізації, а саме: об'єднання громадян лише однієї професії, спеці-
альний дозвіл на здійснення діяльності, виконання в рамках ор-
ганізації професійної роботи за оплату, відповідальність за нена-
лежне здійснення обов'язків тощо.

Закон України «Про об'єднання громадян» містить поняття
об'єднання як добровільного громадського формування, створе-
ного на основі єдності Інтересів для спільної реалізації громадяна-
ми своїх прав і свобод. Зрозуміло, що основні ознаки Його не спів-
падають з ознаками адвокатури, оскільки остання створюється за
принципом єдиної професії, а не за єдністю інтересів; для вико-
нання покладених на адвокатуру конституційних завдань, захисту
прав громадян, а не для реалізації і захисту власних прав. Згада-
ний Закон поділяє об'єднання громадян на політичні партії і гро-
мадські організації. Зрозуміло, що ні адвокатуру в цілому, ні адво-
катські об'єднання не можна віднести до політичних партій.

Безпідставним є віднесення як адвокатури в цілому, так і адво-
катських об'єднань до громадських організацій з огляду на сфор-
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мульований у ст. З Закону «Про об' єднання громадян» зміст цього
терміну. Притаманні громадській організації ознаки- об'єднання
громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних,
економічних, творчих та інших спільних Інтересів - не є харак-
терними як для адвокатури в цілому, так і для адвокатського
об'єднання, перш за все тому, що адвокати захищають не свої ін-
тереси, а права фізичних та юридичних осіб. Відмінним є і поря-
док формування об'єднань громадян, їх реєстрація від порядку,
встановленого для адвокатських об'єднань.

Таким чином, аналіз цілей, особливостей формування, організа-
ції діяльності не дають підстав розглядати адвокатуру як об'єднан-
ня громадян, послуговуючись термінами чинного законодавства,
і зокрема як громадську організацію. Не є такими й адвокатські
об'єднання, що входять до складу адвокатури. (Див. також ко-
ментар до ст. 19.)

5. Завдання адвокатури визначає Конституція України, згідно
із ст. 59 якої вони полягають у тому, що адвокатура діє для забез-
печення права на захист від обвинувачення і для надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних орга-
нах. Це формулювання дещо відрізняється від того, що було за-
кріплено у 1992 році в Законі України «Про адвокатуру» з по-
силанням на Конституцію, і котре, до речі, не відповідало чинній
на той час Конституції Української РСР, у якій було зазначено, що
для подання юридичної допомоги громадянам і організаціям
діють колеги адвокатів. Але незважаючи на такі розбіжності, слід
зазначити, що наведені у коментованій статті Закону про адвока-
туру її завдання відповідають основним напрямам, у яких ведеть-
ся адвокатська діяльність - виконання повноважень захисника,
здійснення представництва, подання правової допомоги різних
видів кожному, хто її потребує, тобто як громадянам України, так
і іноземним громадянам, особам без громадянства, юридичним
особам.

Стаття про адвокатуру вміщена у розділі II Конституції «Пра-
ва, свободи та обов'язки людини І громадянина», чим підкрес-
люється особливий характер цього правового інституту, діяль-
ність якого спрямована на допомогу державі у виконанні нею
певних функцій, визначених Основним Законом. Згідно зі ст. З
Конституції України утвердження і забезпечення прав і свобод
людини є головним обов'язком держави, для виконання якого
створюються певні інститути. Покладення саме на адвокатуру ви-
значених вище завдань взаємопов'язано з проголошеним вперше
на конституційному рівні правом кожного на правову допомогу, в
тому числі й безоплатну (у передбачених законом випадках), а та-
кож правом кожного на вільний вибір захисника своїх прав.



Віднесення до компетенції саме адвокатури діяльності з забез-
печення права на захист від обвинувачення і надання правової до-
помоги у визначених Конституцією випадках (при вирішенні
справ у судах та інших державних органах) є важливою, забезпе-
ченою державою гарантією належного рівня професійного захис-
ту, консультування та іншої правової допомоги, оскільки тільки
адвокати наділені спеціальними професійними правами, гаран-
тіями адвокатської діяльності, лише щодо них встановлені певні
професійні обов'язки, правила адвокатської етики та відповідаль-
ність за неналежне здійснення адвокатом його обов'язків, перед-
бачена адвокатська таємниця, при цьому притягнення адвоката до
відповідальності поставлено у певні процедурні рамки.

Оскільки Конституцією прямо обумовлено виконання адвока-
турою в судах та інших державних органах двох покладених на
неї функцій - забезпечення захисту від обвинувачення та надання
правової допомоги, можна дійти висновку, що тільки адвокати
можуть в цих органах виконувати вказані види діяльності, і дер-
жавні органи мають взаємодіяти саме з ними при вирішенні наве-
дених вище функцій адвокатури. У відповідності з Конституцією
має вирішуватися питання щодо участі захисника, яким може ви-
ступати лише особа, яка має свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю. Допуск близьких родичів, опікунів І піклу-
вальників як захисників (ст. 44 КПК) протирічить ст. 59 Консти-
туції України. Вказані в ній види діяльності є виключною компе-
тенцією адвокатури і не можуть здійснюватися іншими суб'єкта-
ми (близькими родичами, юристами-підприємцями, фахівцями у
галузі права тощо) крім осіб, які мають свідоцтво про право на за-
няття адвокатською діяльністю.

Згідно з постановою Пленуму Верховного Суду України від
1 листопада 1996 р. № 9 «суди при розгляді конкретних справ
мають оцінювати зміст будь-якого закону чи іншого норматив-
но-правового акта з точки зору його відповідності Конституції і в
усіх необхідних випадках застосовувати Конституцію як акт пря-
мої дії. Судові рішення мають грунтуватись на Конституції, а
також на чинному законодавстві, яке не суперечить їй».

Із ст. 59 Конституції випливає, що всі інші, не названі у ч. 2 цієї
статті види правової допомоги (наприклад, представництво інте-
ресів фізичних та юридичних осіб), не становлять виключної ком-
петенції адвокатури, але й вона може здійснювати всі не забороне-
ні законом види правової допомоги.

6. Закон визначає адвокатуру як добровільне професійне гро-
мадське об'єднання. Таким чином, адвокатура об'єднує всіх осіб,



які набули право займатися адвокатською діяльністю, отже саме в
рамках цього правового інституту, в межах Його організаційної
структури вони здійснюють свою професійну адвокатську діяль-
ність. Ознака добровільності полягає в тому, що визначення роду
занять особою, яка має вищу юридичну освіту, є, безумовно, доб-
ровільним, бо ЇЇ не можна примусити до заняття адвокатською
діяльністю і вона вільно виявляє своє бажання складати ква-
ліфікаційні іспити, приймати присягу, брати на себе певні обо-
в'язки. Зрозуміло, ніхто не може спонукати особу до здійснення
адвокатської діяльності всупереч її бажанню, в адвокатуру не роз-
поділяють після закінчення вузу, в адвокатуру не призначають і
не обирають, адвокатом юрист стає через своє вільне воле-
виявлення. Отже, добровільність входження до адвокатури не ви-
кликає сумнівів. Причому добровільність об'єднання адвокатів в
адвокатуру безпосередньо пов'язується з обов'язковістю прина-
лежності до неї тих, хто набув статусу адвоката. Обов'язково ад-
вокат приймає присягу, якою, беручи на себе обов'язки адвоката,
клянеться суворо дотримуватися певних правил при виконанні
професійних обов'язків (див. коментар до ст. 15). Добровільність
полягає і в можливості вільно вийти з числа осіб, які складають
адвокатуру, а законодавством не передбачено будь-яких обме-
жень щодо цього, хоча, на жаль, І не встановлено механізму відмо-
ви особи від статусу адвоката. Так, ст. 17 Закону «Про адвокату-
ру» не передбачає такої підстави припинення адвокатської ді-
яльності.

Добровільність входження до адвокатури цілком природньо
пов'язується з тим, що чинним законодавством України передба-
чено й інші шляхи для отримання права на подання різних видів
правової допомоги. Наприклад, на відміну від законодавства, що
існувало до прийняття Закону «Про адвокатуру», яке встановлю-
вало обов'язковість членства у колегії адвокатів для набуття пра-
ва надавати правову допомогу, зараз особа, яка має вищу юри-
дичну освіту, може займатися юридичною практикою на підпри-
ємницьких засадах і здійснювати її не набуваючи статусу адвока-
та. Принагідно слід зазначити, що монополія колегій адвокатів на
подання правової допомоги була скасована значно раніше — з по-
явою у 90-х роках правових кооперативів, і не пов'язана з Законом
«Про адвокатуру», як іноді стверджують.

7. Коментована стаття передбачає, що адвокати представляють
лише законні інтереси громадян України та інших осіб. Втім, у
ст. 6 Закону «Про адвокатуру» Йдеться про представництво і за-
хист будь-яких інтересів громадян без застосування терміну «за-
конний». Стаття 7 Закону зобов'язує адвоката захищати знов-таки
законні інтереси. Докладніше про це див. коментар до ст. 6 (п. 2).
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Стаття 2. Адвокат

Адвокатом може бути громадянин України, який має вищу
юридичну освіту, стаж роботи за спеціальністю юриста або
помічника адвоката не менше двох років, склав кваліфікаційні
іспити, одержав свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю та прийняв Присягу адвоката України.

Адвокат не може працювати в суді, прокуратурі, держав-
ному нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки,
державного управління. Адвокатом не може бути особа, яка
має судимість.

1. Закон «Про адвокатуру» встановлює певне коло осіб, які мо-
жуть набути статус адвоката, і пов'язує це з декількома чинника-
ми, прямо зазначеними у коментованій статті: громадянство Укра-
їни, вища юридична освіта, стаж роботи за фахом, підтвердження
належного рівня знань і при наявності всіх цих ознак - отримання
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю та прий-
няття Присяги адвоката України,

2. Стосовно громадянства України питання вирішується одно-
значно: згідно з чинним законодавством ніхто Інший, крім грома-
дян України, не може займатися адвокатською діяльністю в нашій
державі. Втрата громадянства України тягне за собою анулюван-
ня свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю у від-
повідності зі ст. 17 Закону «Про адвокатуру».

Протягом усього періоду дії Закону активно обговорюється пи-
тання про надання можливості адвокатам інших країн здійснюва-
ти адвокатську діяльність в Україні, що, в принципі, могло би бу-
ти вирішено шляхом укладання відповідних міждержавних угод.
Але чи є сенс у цьому? Згідно з чинним законодавством про під-
приємництво громадяни інших країн можуть займатися в Україні
юридичною практикою як підприємницькою діяльністю. І якщо
раніше для цього необхідно було отримати ліцензію Міністерства
юстиції України, у якій перераховувались усі ті самі види практи-
ки, які віднесено до адвокатської діяльності, за винятком захисту
в кримінальних справах, то зараз і це обмеження скасовано - від-
повідно до змін, внесених до Закону України «Про підприємни-
цтво» Законом від 1 червня 2000 р. № 1775—Ш (набрали чинності з
22 жовтня 2000 p.), ліцензування юридичної практики не передба-
чається, а спеціального закону, який регулював би здійснення
юридичної практики, поки що не існує. Отже, питання щодо до-
пуску юристів, у тому числі адвокатів, Інших країн фактично сто-
сується лише здійснення захисту в кримінальному судочинстві
(див. коментар до ст. 1). Законопроект про внесення змін до ч. 1
ст. 2 Закону «Про адвокатуру», яким пропонується виключити ви-
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могу щодо громадянства України, поданий Кабінетом Міністрів,
негативхіо оцінений Спілкою адвокатів України*. Народні депу-
тати відхилили законопроект щодо змін до ст. 2 Закону «Про адво-
катуру».

Міністерство юстиції України звернулося до Спілки адвокатів
із запитом щодо ЇЇ ставлення до пропозиції про виключення зі ст. 2
Закону «Про адвокатуру» обмежень стосовно громадянства у
зв'язку із завершенням вступу до світової організації торгівлі.
Спілка, вивчивши думку адвокатів І проаналізувавши відповідне
законодавство багатьох країн, які обмежують доступ іноземних
адвокатів до практики у своїх країнах, а також ознайомившись з
вимогами Світової організації торгівлі (COT) з цього питання І
виходячи з наслідків приєднання України до Генеральної угоди з
тарифів і торгівлі (ГАТТ), дійшла висновку, що «за умов відсутно-
сті в Україні законодавства про адвокатуру, яке б повністю відпо-
відало міжнародним стандартам, зокрема, без створення єдиної
професійної організації адвокатів і належних гарантій адвокат-
ської діяльності, небезпечно вилучати з чинного законодавства
обмеження щодо громадянства осіб, які займаються адвокатською

ДІЯЛЬНІСТЮ»1.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури 24 травня 2002 р. ви-
словила іншу думку: норму про громадянство України можна бу-
ло б виключити із Закону за умови, що «особа, яка не є громадяни-
ном України і бажає набути статусу адвоката, крім інших вимог,
передбачених ст. 2 Закону України «Про адвокатуру», склала б у
спеціалізованому вузі іспит з державної мови, не менше 3-х років
працювала б в Україні на посаді помічника адвоката, мала б в
Україні постійне місце проживання та була зареєстрована як плат-
ник податків».

3. Адвокатом може стати лише особа, яка має вищу юридичну
освіту. Згідно з Законом «Про вищу освіту» (ст. 7) в Україні вста-
новлено такі освітні рівні: неповна вища освіта, базова і повна ви-
ща освіта, а також освітньо-кваліфікаційні рівні (ст. 8, 24 Закону
«Про вищу освіту»): молодший спеціаліст (підготовку забезпечу-
ють вищі навчальні заклади першого рівня акредитації), бакалавр
(підготовку забезпечують вищі навчальні заклади другого рівня
акредитахідї), спеціаліст, магістр (підготовку забезпечують вищі
навчальні заклади третього і четвертого рівнів акредитації). До
вищих навчальних закладів (ст. 25) віднесено технікуми, училища
(перший рівень акредитації), коледжі (другий рівень акредитації),
університети, академії, інститути (третій, четвертий рівні в за-
лежності від наслідків акредитації).

Згідно зі ст. 8 Закону «Про вищу освіту» до неповної вищої ос-

* Див.: Адвокат.- 2002.- № 2-3.- С. 69-71.
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віти віднесено підготовку молодшого спеціаліста, до базової - ба-
калавра, а до повної вищої освіти — спеціаліста і магістра. Вста-
новлено, що спеціаліст — освітньо-кваліфікаційний рівень вищої
освіти особи, яка здобула повну вищу освіту та набула спеціаль-
них умінь і знань, достатніх для виконання завдань та обов'язків
(робіт) певного рівня професійної діяльності, що передбачені для
первинних посад у певному виді економічної діяльності (ч. З
ст. 8), а магістр - освітньо-кваліфікаційний рівень вищої освіти
особи, яка здобула повну вищу освіту, набула спеціальних умінь
та знань, достатніх для виконання професійних завдань та обо-
в'язків (робіт) інноваційного характеру певного рівня професій-
ної діяльності, що передбачені для первинних посад у певному ви-
ді економічної діяльності (ч. 4 ст. 8),

Якщо проаналізувати освітньо-кваліфікаційні характеристики
(ОКХ) випускника вищого навчального закладу та освітньо-про-
фесійну програму підготовки (ОПП), які затверджуються уповно-
важеним органом відповідно з Законом (ст. 13), можна зробити
висновок, що для здійснення адвокатської діяльності недостатньо
базової вищої освіти, тобто освітньо-кваліфікаційного рівня — ба-
калавр. За характеристикою освітньо-професійної програми під-
готовки спеціаліста, яка складається із спеціальних дисциплін та
різних видів практичної підготовки, саме цей рівень є достатнім
для заняття адвокатською діяльністю, що підтверджується скла-
данням кваліфікаційного іспиту відповідно до затвердженої Ви-
щого кваліфікаційною комісією адвокатури Програми складання
кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Згідно з Переліком напрямів та спеціальностей, за якими здій-
снюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за від-
повідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженим по-
становою Кабміну від 24 травня 1997 р. № 507, за напрямом
підготовки «право» (0601) є дві спеціальності - правознавство та
правоохоронна діяльність. Будь-яких інших спеціальностей з
права чинним законодавством не передбачено. Усі інші спеціаль-
ності не належать до напряму «право», а тому особи, які мають
диплом із зазначеною в них спеціальністю за іншим ніж «право»
шифром і іншою ніж «правознавство» і «правоохоронна діяль-
ність» спеціальністю, не вважаються юристами і не можуть до-
пускатися до роботи, яка потребує вищої юридичної освіти, що
прямо зазначено в Законі щодо адвокатів. Наприклад, спеціаль-
ність «міжнародне право» належить до напряму підготовки «між-
народні відносини» (код 0304), а не до напряму підготовки «пра-
во» (код 0601).

На жаль, у документах про вищу юридичну освіту (та в рекламі
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деяких навчальних закладів) можна зустріти інші назви спеціаль-
ностей, наприклад, «юрист-економіст», «юрист-правозахисник»,
«господарське право» тощо, що слід вважати порушенням чинно-
го законодавства.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури встановила, що особи,
які допускаються до складання кваліфікаційного іспиту для отри-
мання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,
мають пред'явити диплом про вищу освіту вузу не нижче III рів-
ня акредитації*. Це рішення слід обов'язково уточнити, оскільки
згідно зі ст. 24 Закону «Про вищу освіту» вищий навчальний
заклад третього рівня акредитації здійснює підготовку фахівців
не тільки освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», а й «бака-
лавр», тому слід було б встановити певний освітньо-кваліфікацій-
ний рівень, необхідний для допуску до складання кваліфікаційних
іспитів, який не може бути нижчим за рівень «спеціаліст» та під-
тверджуватись дипломом державного зразка, виданим вищим
навчальним закладом, що отримав акредитацію щонайменш за
III рівнем. У кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури
виникають питання щодо диплому, що подається особою, яка ба-
жає складати кваліфікаційний іспит. Закон «Про вищу освіту»
встановлює, що здобуття особою вищої освіти та кваліфікації за
певним освітньо-кваліфікаційним рівнем засвідчується дипло-
мом, зразок якого затверджується Кабінетом Міністрів України.
Вищий навчальний заклад має право видавати документ про вищу
освіту державного зразка тільки з акредитованого напряму (спе-
ціальності), що підтверджується видачею сертифіката (ст. 28). От-
же, кваліфікаційно-дисциплінарні комісії не можуть відмовляти
у допуску до кваліфікаційного іспиту, якщо подається диплом
державного зразка будь-якого вищого навчального закладу зі спе-
ціальності «Правознавство» або «Правоохоронна діяльність».
При цьому слід особливо підкреслити, що право на складання
іспиту не може ставитися у залежність від вищого навчального
закладу, що його закінчив претендент.

4. Досить серйозні ускладнення виникають при вирішенні пи-
тання щодо наявності у особи, яка має намір стати адвокатом, ста-
жу роботи за спеціальністю гориста не менше двох років. Оскільки
не існує переліку посад, перебування на яких зараховувалося б до
стажу роботи за фахом юриста, треба визначити загальні підходи
щодо цього критерію. Зрозуміло, що роботою за фахом юриста не
можна вважати суто технічну, яку, наприклад, виконує секретар
судового засідання, а робота консультанта, пов'язана із застосу-
ванням права, може враховуватися у стаж роботи за спеціаль-
ністю юриста. Таким чином, роботу, пов'язану Із застосуванням

* Див.: Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 73.
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права, можна вважати роботою за спеціальністю юриста. Це може
підтверджуватися Інструкцією про посадові повноваження на під-
приємстві або в установі, організації.

Разом з тим постає ще одне, не менш складне питання: чи мож-
на брати до уваги стаж, набутий до отримання диплому про повну
вищу юридичну освіту, а чи слід враховувати лише стаж, набутий
після отримання диплому? У чинному законодавстві відсутня
норма, яка б визначала цей порядок. Однак зрозуміло, що коли
особа має, наприклад, диплом молодшого спеціаліста зі спе-
ціальності «правознавство» або «правоохоронна діяльність» і пра-
цює на посаді, де застосовує набуті юридичні знання, а згодом от-
римує диплом «спеціаліста», то час перебування на вказаній
посаді після отримання диплому молодшого спеціаліста чи бака-
лавра має зараховуватися в стаж роботи за спеціальністю юриста.

Практика розвивається таким шляхом, що студенти старших
курсів юридичних факультетів здебільшого працюють, напри-
клад, молодшими юрисконсультами, претензіоністами, займають
інші посади, пов'язані із застосуванням права. Така їх робота,
підтверджена відповідними документами, має зараховуватися до
стажу роботи за спеціальністю юриста, незалежно від того, що цю
посаду особа обіймала не маючи диплому про повну вищу юри-
дичну освіту. Слід додати, що згідно з Законом «Про вищу освіту»
вища юридична освіта за рівнем молодший спеціаліст (неповна
вища освіта) здобувається, як правило, протягом трьох років, а ба-
калавра - не більше чотирьох, отже навчання на четвертому і
п'ятому курсах здійснюється за освітньо-професійними програ-
мами, які перевищують програму підготовки молодшого спеціа-
ліста і розраховані на здобуття наступних рівнів. За освітньо-ква-
ліфІкаційним рівнем «молодший спеціаліст» особа здобуває
спеціальні знання і уміння, достатні для здійснення виробничих
функцій певного рівня професійної діяльності, що передбачені
для первинних посад у певному виді економічної діяльності. От-
же, молодший спеціаліст, працюючи на посаді, пов'язаній із за-
стосуванням права, має стаж роботи за спеціальністю юриста.
Можна дійти висновку, що оскільки молодший спеціаліст може
працювати за фахом юриста, то це повністю допустимо і для сту-
дентів четвертого та п'ятого курсів.

5. Як альтернатива практичному стажу роботи за спеціальністю
гориста в Законі передбачено дворічний стаж роботи помічником
адвоката, і хоч його повноваження певною мірою обмежені, однак
така практика дає можливість навчитись здійснювати адвокатську
діяльність та отримати свідоцтво про право на заняття нею (див.
коментар до ст. 8 Закону). Дворічний стаж роботи за спеціаль-
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ністю гориста може складатися зі стажу на певній посаді, де засто-
совується право, і стажу помічника адвоката.

6. Особа, яка відповідає наведеним вище вимогам, може бути
допущена до складання кваліфікаційних іспитів. З цього приводу
атестаційна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури, розглянувши заяву і перевіривши подані претендентом на
отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю документи, допускає (або відмовляє в допуску) до складання
кваліфікаційних іспитів, приймає їх і ухвалює рішення про видачу
(або відмову у видачі) свідоцтва (п. 14 Положення про кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури), отримуючи яке особа
приймає перед КДКА Присягу адвоката України (див. коментар
до ст. 15). Кваліфікаційні іспити приймаються у відповідності з
Порядком складання кваліфікаційних іспитів у регіональних ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури, затвердженим
Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури 1 жовтня 1999 р.
№6/2.

Під час кваліфікаційного іспиту перевіряються теоретичні І
практичні знання особи, яка виявила намір займатися адвокат-
ською діяльністю, вміння правильно застосовувати теоретичні
знання у практичній діяльності адвоката. Претендент повинен ви-
явити добрі знання з усіх питань, включених до білета, скласти
правовий документ, вказаний у білеті.

Знання претендента на отримання свідоцтва мають бути до-
статньо високими з усіх питань, включених до Програми складан-
ня кваліфікаційних іспитів особами, які виявили намір отримати
Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, затвер-
дженої Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури при Кабіне-
ті Міністрів України 1 жовтня 1999 р. № 6/2. На основі цієї програ-
ми, що містить 12 розділів, у кожному з яких 22 запитання,
складаються регіональними КДКА білети по дванадцять запитань
у кожному. Такі серйозні вимоги з перевірки знань мають важливе
значення, оскільки Правила адвокатської етики вимагають від ад-
воката високої професійної підготовки, фундаментального знання
чинного законодавства, практики його застосування, опанування
тактики, методів і прийомів адвокатської діяльності, ораторсько-
го мистецтва; адвокат зобов'язаний підтримувати на належному
рівні знання з питань, з яких надається правова допомога, неза-
лежно від сфери своєї переважної спеціалізації (ч. 1, 3 ст. 10). То-
му не можуть визнаватися як переконливі аргументи заявників,
які виявили недостатні знання з окремих питань білету, що вони
будуть займатися лише окремими видами діяльності (п. З розд. 1
Порядку складання кваліфікаційних іспитів).

7. Закон не містить загальної заборони щодо можливості адво-
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ката суміщати адвокатську діяльність з іншою роботою, але вста-
новлює окремі виключення: особа, яка отримала статус адвоката,
не може працювати в певних органах, прямо названих у ч. 2 ко-
ментованої статті. Зрозуміло, що поєднання адвокатської діяльно-
сті з роботою в державних органах є несумісним і може призвести
до виникнення конфлікту в процесі виконання різних за характе-
ром функцій, чим може бути заподіяно шкоду інтересам громадян,
які звернулися до адвоката за правовою допомогою.

Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвока-
тури передбачає, що свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю видається комісією протягом одного місяця з моменту
прийняття рішення атестаційною палатою, якщо для цього немає
перешкод, пов'язаних з несумісністю (п. 32).

Слід зазначити, що і в інших законах існують певні обмеження,
які у свого чергу не дозволяють державним службовцям, суддям,
прокурорам, Іншим посадовим особам займатися певними видами
діяльності, в тому числі й адвокатською діяльністю. Так, у ст. 5 За-
кону «Про статус суддів» встановлено, що суддя не може зай-
матись підприємницькою та іншою діяльністю. Закони України
«Про прокуратуру», «Про статус народного депутата», «Про нота-
ріат» також містять подібні обмеження, причому вони торкаються
і приватних нотаріусів, оскільки із введенням цієї норми не були
внесені відповідні зміни до Закону «Про адвокатуру». Постанова
№ 1 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури від 10 березня
2000 р. «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвока-
тів України» передбачає, що «у випадках, коли після ЗО вересня
1999 р. громадянам України було видано свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю або прийнято рішення про його
видачу і не усунуто перешкод щодо сумісності адвокатської діяль-
ності з іншого діяльністю, офіційно запропонувати таким особам
визначитися щодо адвокатської діяльності протягом одного міся-
ця, і в разі усунення перешкод, передбачених ст. 2 Закону України
«Про адвокатуру», включити їх у Єдиний реєстр адвокатів Укра-
їни. У випадку, коли в місячний термін з дня такого попередження
обмеження щодо сумісності усунуті не будуть, свідоцтво про пра-
во на заняття адвокатською діяльністю такої особи анулюється
рішенням КДКА на підставі п. 32 Положення про кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Прези-
дента України від 5 травня 1993 р. № 155/93».

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури у зазначеній постанові
зобов'язала голів КДКА направити до неї повідомлення про вклю-
чення до Єдиного реєстру стосовно осіб, які отримали свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю до ЗО вересня
1999 р. при наявності у них обмежень щодо сумісності, незалежно

17 І Національі а з.ідичііа asouu



від усунення таких обмежень за умови подачі такими особами заяв
про призупинення адвокатської діяльності. Така рекомендація су-
перечить чинному законодавству, оскільки ним не передбачено
«призупинення» адвокатської діяльності. Отже, на сьогодні скла-
лася ситуація, що декотрі судді, слідчі, прокурори, котрі отримали
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та прий-
няли Присягу адвоката У країни (без її складання не можна отрима-
ти свідоцтво), мають бути включеними до Єдиного реєстру адво-
катів України. Президент України в Указі «Про деякі заходи щодо
підвищення рівня роботи адвокатури» зобов'язав Вищу кваліфіка-
ційну комісію адвокатури запровадити цей реєстр у 1999 році та
систематично його оприлюднювати, що вкрай важливо для ре-
алізації кожним права на правову допомогу і на вільний вибір за-
хисника своїх прав.

8. Судимість є обставиною, що виключає можливість займати-
ся адвокатською діяльністю. Закон не встановлює, за які саме зло-
чини - умисні чи скоєні з необережності - судимість особи виклю-
чає можливість набуття статусу адвоката. Стаття 17 Закону вста-
новлює, що засудження адвоката за вчинення злочину припиняє
після набрання вироком законної сили адвокатську діяльність та-
кої особи, а свідоцтво про право на заняття адвокатською діяль-
ністю анулюється.

У випадках, коли судимість погашена (ст. 89 КК) або знята
(ст. 91 КК), особамає право набути статус адвоката. Відповідно до
ст. 88 КК України особи, засуджені за вироком суду без призна-
чення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули
покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута зако-
ном, а також особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що
не мають судимості.

Стаття 3. Правове регулювання діяльності адвокатури

Діяльність адвокатури регулюється Конституцією України,
цим Законом, іншими законодавчими актами України і стату-
тами адвокатських об'єднань.

1. Конституція України (ч. 2 ст. 59) проголошує, що «для забез-
печення права на захист від обвинувачення та надання правової
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних орга-
нах в Україні діє адвокатура». Саме це конституційне положення
закладає загальні законодавчі засади діяльності адвокатури в
Україні, розкриває її роль, завдання та повноваження.

Зазначена норма - це єдина в Конституції норма, в якій зу-
стрічається слово «адвокатура». Втім, ще кілька статей Конститу-
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ції в тому чи іншому аспекті торкаються діяльності української
адвокатури з надання правової допомоги. Так, ч. 4 ст. 29 передба-
чає право заарештованого чи затриманого користуватися право-
вого допомогою захисника. Стаття 63 гарантує підозрюваному,
обвинуваченому та підсудному право на захист. Слід також зазна-
чити, що права і свободи, передбачені ст. 29, 59, 63, не можуть бу-
ти обмежені навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану
(ст. 64 Конституції), тобто право на захист, згідно з Конституцією
України, є правом абсолютним, І тому будь-яке втручання у здійс-
нення цього права з боку держави має визнаватися неправомір-
ним.

2. Коментована стаття Закону не містить згадки про правове ре-
гулювання діяльності адвокатури іншими нормативними актами,
окрім законодавчих. З цього можна було б зробити висновок, що
ніяка нормотворча активність повноважних державних органів не
може впливати на встановлені законами і лише законами регуля-
торні засади щодо адвокатської діяльності. Втім, слід зауважити,
що з плином часу (а Закон «Про адвокатуру» зберігся фактично
без змін протягом надзвичайно тривалого як для національної
законотворчої практики періоду) термін «законодавчі акти» дещо
застарів, і в сьогоденній правничій мові більш коректним вва-
жається вислів «акти законодавства», який охоплює не тільки
власне закони, але й нормативні акти уряду, міністерств і ві-
домств. Це не означає, що словосполучення, застосоване в комен-
тованій статті, більше не використовується юристами, але свід-
чить, що трансформувався об'єкт, який описувався зазначеними
словами, тобто відповідна цьому терміну правова реалія практич-
но зникла, поступившись місцем більш сучасним юридичним фе-
номенам та, відповідно, пов'язаним з ними юридичним термінам.

Таким чином, правове регулювання адвокатури в Україні в
принципі може здійснюватись як законами, так і Указами Прези-
дента України, постановами Кабінету Міністрів, іншими підза-
конними актами. Наприклад, Указ Президента України «Про де-
які заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури», постанова
Кабінету Міністрів України «Про порядок реєстрації адвокат-
ських об'єднань», затверджене Міністерством юстиції України та
Міністерством фінансів України Положення про порядок оплати
праці адвокатів за подання юридичної допомоги громадянам у
кримінальних справах тощо.

3. Особливе місце в системі правового регулювання діяльності
адвокатури посідають Правила адвокатської етики.

Відповідно до Основних положень про роль адвокатів, прийня-
тих у серпні 1990 року VIII Конгресом ООН по запобіганню зло-
чинам, професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у
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підтриманні професійних стандартів та етичних норм, «Кодекси
професійної поведінки адвокатів мають розроблятися їх відповід-
ними органами згідно із законодавством, що відповідає положен-
ням національного права і звичаям, та визнаними міжнародними
стандартами І нормами» (п. 26). Встановлено також, що дисцип-
лінарне провадження має здійснюватися згідно з кодексом профе-
сійної поведінки та іншими визнаними стандартами та етичними
нормами адвокатської професії (п. 29). Рекомендації Комітету
Міністрів Ради Європи від 25 жовтня 2000 р. про свободу здійс-
нення професійних адвокатських обов'язків також передбачають
обов'язковість етичних правил для осіб, які займаються консуль-
туванням громадян.

Оскільки в Україні відсутня єдина професійна організація адво-
катів, то таким «відповідним органом адвокатури», про який йде
мова у п. 26 Основних положень, котрий вправі схвалити правила
адвокатської етики, визначено Вищу кваліфікаційну комісію адво-
катури (див. зміни І доповнення до п. 10 Положення про Вищу ква-
ліфікаційну комісію адвокатури, внесені Указом Президента Укра-
їни від 30 вересня 1999 р. № 1240/99).

4. Відповідно до ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні
договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою
України, є частиною національного законодавства України». З
цього випливає, що діяльність адвокатури в Україні регулюється
також і певними нормами відповідних міжнародних договорів. У
першу чергу слід звернути увагу на Конвенцію про захист прав
людини та основних свобод (Рим, 1950), яка набрала чинності для
України 11 вересня 1997 р. Цей фундаментальний міжнарод-
но-правовий документ передбачає низку прав і свобод людини,
які безпосередньо стосуються адвокатури. Так, центральним з цієї
точки зору є право кожного захищати себе особисто чи викорис-
товувати правову допомогу захисника на свій власний вибір або,
за відсутності коштів для оплати правової допомоги, одержувати
таку допомогу безкоштовно, якщо цього вимагають інтереси пра-
восуддя (п. (с) ч.З ст. 6 Конвенції). Крім того, Конвенція містить й
інші права, які торкаються адвокатської діяльності: це, по-перше,
права, що можуть бути реально здійснені особою лише за профе-
сійної участі адвоката, і, по-друге, права людини, які відіграють
роль гарантій для здійснення адвокатом своїх професійних повно-
важень. До першої групи можна віднести, наприклад, право не бу-
ти позбавленим волі інакше ніж відповідно до процедури, вста-
новленої законом (ч. 1 ст. 5); право на справедливий і безсто-
ронній судовий розгляд (ч. 1 ст. 6) тощо. До іншої групи належать,
зокрема, такі права людини, як презумпція невинуватості (ч. 2
ст. 6); право мати достатньо можливостей та часу для підготовки
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до захисту (п. (Ь) ч. З ст. 6); право допитувати свідків обвинува-
чення та вимагати викликати І допитувати свідків, які можуть
свідчити на користь захисту, на тих самих умовах, що і свідків об-
винувачення (п. (d) ч. З ст. 6), та Ін.

5. Коментована стаття передбачає, що діяльність адвокатури,
крім актів, зазначених вище, регулюється також статутами адво-
катських об'єднань. Статут - це документ, який визначає право-
вий статус, внутрішню структуру та засади діяльності тієї чи ін-
шої організації, повноваження її органів управління, права і
обов'язки її членів, порядок реорганізації та ліквідації, інші пи-
тання. Слід зазначити, що ні Закон «Про адвокатуру», ні Поло-
ження про порядок реєстрації адвокатських об'єднань не встанов-
люють кола питань, які мають обов 'язково включатися до статуту
адвокатського об'єднання. Не існує також жодних вимог щодо
форми статуту. Тому при підготовці статуту до подання на реє-
страцію слід враховувати загальні підходи, які склалися на прак-
тиці щодо створення подібних документів, та приписів ст. 4 Зако-
ну «Про адвокатуру», в якій перераховуються питання, що відно-
сяться Законом до компетенції самого адвокатського об'єднан-
ня і регулюються статутом відповідного об'єднання. Це порядок
утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації адвокатських
об'єднань, структура, штати, функції, порядок витрачання коштів,
права та обов'язки керівних органів, порядок їх обрання. Зазначе-
ні питання мають бути визначені у Статуті. З урахуванням поло-
жень ч. З ст. 47 КПК про призначення захисника через адвокат-
ське об'єднання і обов'язковості для керівника адвокатського
об'єднання вимоги особи, яка провадить дізнання, слідчого, суду
про призначення захисника, у Статуті слід зазначати цей обо-
в'язок адвокатського об'єднання і його керівника, порядок при-
значення адвокатів об'єднання для виконання повноважень захис-
ника. Враховуючи обов'язковість Правил адвокатської етики для
об'єднань адвокатів (ст. 73), доцільно й ці питання врегулювати у
Статуті.

Як випливає з п. 2.3 Положення про порядок реєстрації адво-
катських об'єднань, адвокати можуть укласти між собою установ-
чий договір про створення адвокатського об'єднання та подати
його разом із статутом та іншими передбаченими Положенням до-
кументами на реєстрацію до Міністерства юстиції України. Отже
такий договір належить до установчих документів адвокатського
об'єднання, але, зазначаючи це, слід зробити важливе застере-
ження - установчий договір, втім, не є джерелом права, яке регу-
лює діяльність адвокатури відповідно до коментованої норми За-
кону. Це означає, що в установчому договорі адвокати - члени
адвокатського об'єднання вільно можуть встановлювати між со-
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бою майнові відносини, закріплювати певні права чи обов'язки
майнового характеру один щодо одного, вирішувати інші питан-
ня, але з одним принциповим обмеженням - положення установ-
чого договору не можуть торкатися їх професійної адвокатської
діяльності, не можуть обмежувати їх професійні права як адвока-
тів - членів об'єднання, не можуть втручатися у сферу професій-
них взаємостосунків адвоката з Його клієнтом та/або державними
чи іншими установами.

Стаття 4. Принципи та організаційні форми діяльності адво-
катури

Адвокатура України здійснює свою діяльність на принци-
пах верховенства закону, незалежності, демократизму, гума-
нізму і конфіденційності.

Адвокат має право займатись адвокатською діяльністю ін-
дивідуально, відкрити своє адвокатське бюро, об'єднуватися
з іншими адвокатами в колегії, адвокатські фірми, контори та
інші адвокатські об'єднання, які діють відповідно до цього За-
кону та статутів адвокатських об'єднань.

Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності,
самоврядування, колегіальності та гласності. Реєстрація ад-
вокатських об'єднань провадиться у Міністерстві юстиції
України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,
Адвокатські об'єднання письмово повідомляють місцеві ор-
гани влади про свою реєстрацію, а адвокати - про одержання
свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю.

Порядок утворення, діяльності, реорганізації та ліквідації
адвокатських об'єднань, структура, штати, функції, порядок
витрачання коштів, права та обов'язки керівних органів, поря-
док їх обрання та інші питання, що належать до їх діяльності,
регулюються статутом відповідного об'єднання.

Адвокатські бюро, колегії, фірми, контори та інші адвокат-
ські об'єднання є юридичними особами. Адвокати та адвокат-
ські об'єднання відкривають поточні та вкладні (депозитні)
рахунки в банках на території України, а у встановленому чин-
ним законодавством порядку - і в іноземних банках, мають
печатку І штамп Із своїм найменуванням.

(Частина п'ята статті 4 із змінами, внесеними згідно із Зако-
ном України від 10.01.2002 р. № 2921-III)

1. Частина 1 коментованої статті визначає принципи діяльності
адвокатури. Згідно зі ст. 8 Конституції України визнається і діє
принцип верховенства права. Оскільки закони повинні відповіда-
ти Конституції, а ЇЇ норми є нормами прямої дії, то принципом
діяльності адвокатури слід вважати принцип верховенства права.
У відповідності зі ст. З Статуту Ради Європи вимога про визнання
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принципу верховенства права є складовою частиною національ-
ної правової системи. Визнаючи принцип верховенства права,
Конституція України створила належні умови ефективного захис-
ту прав і свобод людини, ствердила, що національне законодав-
ство не повинно суперечити природнім правам людини, зокрема,
на життя, свободу, безпеку, власність, рівність тощо. Для адвока-
тів принцип верховенства права набуває особливого значення, ос-
кільки вони мають спрямовувати свою діяльність на захист за-
гальновизнаних принципів і норм міжнародного права, основним
пріоритетом якого є права і свободи людини і громадянина. Ви-
знання і дотримання принципу верховенства права є однією з ос-
новних і невід'ємних ознак правової держави, у побудові якої бе-
ре активну участь адвокатура, керуючись своїм конституційним
призначенням.

2. Принцип незалежності є основоположним у діяльності адво-
катури, оскільки завдяки йому виконуються професійні повнова-
ження адвокатів, спрямовані на захист прав і свобод людини, за-
безпечення конституційного права кожного на правову допомогу.
Саме при реалізації завдань адвокатури, котрі полягають у спри-
янні людині захистити свої права від порушень, що допускаються,
в тому числі й посадовими особами та державою, адвокатура має
керуватися принципом незалежності. Без цього неможливо здій-
снювати професійну адвокатську діяльність, протистояти тим, хто
діє поза правовим полем, порушує чинне законодавство, посягає
на права і свободи людини і громадянина, на законні інтереси
юридичних осіб тощо.

Статут ООН підтверджує право людей на створення умов, за
яких законність буде додержуватися. У Загальній декларації прав
людини утверджується принцип рівності перед законом. Міжна-
родний пакт про економічні, соціальні і культурні права наголо-
шує на обов'язку держав сприяти загальній повазі й додержанню
прав людини і основних свобод. Інші міжнародні документи також
містять норми щодо необхідності дотримання прав і свобод лю-
дини. Отже, адвокатська діяльність є одним із найважливіших ме-
ханізмів сприяння виконанню цих норм.

В Основних положеннях про роль адвокатів, прийнятих VIII
Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року,
стверджується, що належне забезпечення прав людини і основних
свобод вимагає, щоб усі люди мали адекватну можливість корис-
тування юридичною допомогою, здійснюваною професійними
юристами. У цьому документі наголошується також на ролі про-
фесійних асоціацій адвокатів у захисті своїх членів від пересліду-
вань, необгрунтованих обмежень і посягань, наголошується на
обов'язку уряду країни забезпечити адвокатам можливість здій-
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снювати професійні обов'язки без залякування, перешкод, завдан-
ня турботи і недоречного втручання.

Про забезпечення незалежності при поданні правової допомоги
йдеться й у рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи від
25 жовтня 2000 р. про свободу здійснення професійних адвокат-
ських обов'язків.

Закон «Про адвокатуру» встановлює певні гарантії принципу
незалежності в адвокатській діяльності. Зокрема, ст. 10 Закону
містить заборону будь-якого втручання в адвокатську діяльність,
ст. 9 - заборону розголошувати відомості, що становлять предмет
адвокатської таємниці. У новому Кримінальному кодексі України
передбачено відповідальність за будь-яке втручання в діяльність
захисника чи представника особи (ст. 397).

В Указі Президента України від 30 вересня 1999 р. «Про деякі
заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» наголошуєть-
ся на необхідності усунення втручань в адвокатську діяльність.

Правила адвокатської етики розглядають як необхідну умову
належного здійснення адвокатської діяльності незалежність адво-
ката у виконанні своїх професійних прав, обов'язків. Це, як зазна-
чено у ст. 5 Правил, «передбачає його свободу від будь-якого зов-
нішнього впливу, тиску чи втручання в Його діяльність, зокрема з
боку державних органів, а також впливу своїх особистих Інтере-
сів». Правилами встановлюється обов'язок адвоката протистояти
будь-яким спробам посягання на його незалежність. Про дотри-
мання принципу незалежності йдеться у багатьох статтях Правил,
які регулюють взаємовідносини адвоката з клієнтом, учасника-
ми судового процесу, судом, іншими особами, державними орга-
нами.

Загальний кодекс правил для адвокатів країн Європейського
Співтовариства* передбачає, що для членів суспільства Існування
вільної, незалежної професії поряд з додержанням правових норм
є найважливішою гарантією захисту прав людини перед держав-
ною владою та іншими інтересами суспільства.

3. Принцип демократизму є притаманним адвокатурі за самим
її призначенням, змістом діяльності та організаційними формами.
Про демократичні принципи організації та діяльності адвокатури
свідчать: вільний вибір адвокатської професії і доступність набут-
тя статусу адвоката, добровільний вибір організаційних форм
здійснення адвокатської діяльності, зокрема вступу в адвокатське
об'єднання і виходу з нього; забезпечення громадських інтересів

Дія цього документа на адвокатів України не поширюється. Втім, зважаючи
на проголошений Україною стратегічний намір увійти до ЄС, цей документ може
слугувати свого роду маяком для законотворців, що переймаються поліпшенням чи
підготовкою нових редакцій чинних законодавчих актів про адвокатуру,
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та соціальних і професійних прав адвокатів; свобода здійснення
професії; колегіальність у вирішенні проблем діяльності адвока-
тури, яка закладається у статути адвокатських об'єднань і якою
керуються кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури та
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури; самоврядування адво-
катських об'єднань; вільне обрання органів, які надають право до-
ступу до адвокатської діяльності і припиняють його, притягають
до дисциплінарної відповідальності, здійснюють контроль за якіс-
тю виконання професійної діяльності; висування кандидатів на
посади голів адвокатських об'єднань, членів кваліфікаційно-дис-
циплінарних комісій адвокатури і обрання їх на альтернативній
основі шляхом таємного голосування при вільному висуненні
кандидатів (ст. 11 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури), їх змінюваність і підзвітність адвокатам; са-
моврядування; захист професійних прав адвокатів; дотримання
гарантій адвокатської діяльності.

4. Принцип гуманізму - характерний для адвокатської діяльно-
сті, проявляється перш за все у конституційних завданнях адвока-
тури щодо забезпечення права на захист від обвинувачення та по-
дання правової допомоги. Існування адвокатури як інституту
правової системи, який покликаний професійно захищати права і
свободи людини, представляти інтереси громадян у різних орга-
нізаціях та перед фізичними особами свідчить про особливу
гуманну роль цієї інституції. У Правилах адвокатської етики осо-
бливо підкреслюється саме цей аспект адвокатської діяльності,
побудований на принципі гуманізму: функціональне навантажен-
ня адвокатури, специфіка цього інституту обумовлюють необхід-
ність збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієн-
та із служінням інтересам суспільства в цілому.

Гуманізмом пронизані норми Правил адвокатської етики, зо-
крема, про домІнантність інтересів клієнта, компетентність та до-
бросовісність, чесність і порядність адвоката, подання правової
допомоги малозабезпеченим громадянам тощо.

Про особливу роль, яка відведена в будь-якому правовому су-
спільстві адвокату, йдеться і в Загальному кодексі правил для ад-
вокатів країн Європейського Співтовариства: «Адвокат має діяти
в інтересах права в цілому так само, як І в інтересах тих, чиї права і
свободи йому довірено захищати».

Свідченням слідування принципу гуманізму є окремі норми За-
кону «Про адвокатуру». Наприклад, норми про Присягу адвоката
України (ст. 35), про заборону використовувати адвокатом свої
повноваження на шкоду особі, в інтересах якої він прийняв дору-
чення, неможливість відмовитись від прийнятого на себе захисту
підозрюваного, обвинуваченого, підсудного (разом з тим, у ст. 48
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КПК це питання, на жаль, вирішено по-іншому) і заборона прий-
мати доручення про подання правової допомоги у випадках, коли
адвокат надав правову допомогу особам, інтереси яких супере-
чать інтересам особи, яка звернулася з проханням про ведення
справи, та в деяких інших випадках, коли можуть виникнути ситу-
ації, що заважатимуть адвокату об'єктивно діяти в Інтересах клі-
єнта (ст. 7).

5. Принцип конфіденційності - один з найважливіших принци-
пів, котрий має визначальний вплив на здійснення адвокатської
професії, на стосунки між клієнтом і адвокатом та адвоката з ін-
шими як фізичними, так і юридичними особами. Специфічність
стосунків, що виникають у процесі подання адвокатом правової
допомоги, здійснення захисту і представництва, покладають на
адвоката певні зобов'язання щодо нерозголошення інформації,
яка стає йому відомою у зв'язку з виконанням професійної діяль-
ності. Адже особа, котра звертається за правовою допомогою, має
бути впевнена у нерозголошенні даних про неї, ЇЇ близьких роди-
чів, у неї мають бути гарантії збереження таємниці тих розмов, що
велися з адвокатом, суті правових консультацій тощо. Втаємни-
чення такої інформації відповідає духу Конституції, у ст, 63 якої
закладено право особи відмовитися від дачі показань або пояс-
нень щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів. Довіряючи ад-
вокату такі відомості, громадянин має бути впевненим, що вони
не будуть ним розголошені або доведені до відома певних органів
чи посадових осіб.

Гарантії збереження адвокатом таємниці такої інформації за-
кріплені в чинному законодавстві. Так, ст. 9 Закону «Про адвока-
туру» передбачає, що адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську
таємницю і визначає ЇЇ предмет та коло суб'єктів, на яких поши-
рюється заборона розголошення відомостей, що складають адво-
катську таємницю. З цих питань як адвокат, так І ці суб'єкти не мо-
жуть бути допитані як свідки (ст. 10). Існує також заборона огляду,
розголошення, вилучення у адвоката без його згоди документів,
пов'язаних з виконанням доручення, прослуховування розмов ад-
воката без спеціального на те дозволу (див. коментар до ст. 10).

У Правилах адвокатської етики як один з основних принципів
професійної поведінки адвоката розглядається принцип кон-
фіденційності (ст. 9,25,26,43,57таін.). При цьому слушно заува-
жується, що дотримання конфіденційності є необхідною перед-
умовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких є
неможливим належне надання правової допомоги. Зазначається,
що дія принципу конфіденційності інформації не обмежена в часі
і може бути відмінена тільки особою, зацікавленою в її дотриман-
ні (або спадкоємцями чи правонаступниками).
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6. Стаття 4 Закону «Про адвокатуру» встановлює організаційні
форми, в яких може здійснюватись адвокатська діяльність.

Заняття адвокатською діяльністю індивідуально — організа-
ційна форма, за якої адвокат здійснює свою діяльність без ство-
рення юридичної особи. Відновлена коментованим Законом у
1992 році. Адвокат повідомляє місцевий орган влади про одер-
жання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
Він реєструється у податкових органах, стає на облік у Пенсійно-
му фонді, сплачує відповідні податки, обов'язкові платежі, від-
криває рахунок у встановленому порядку, має свою печатку; від
свого імені укладає угоди з громадянами та юридичними особами
на подання правової допомоги.

Адвокатське бюро - організаційна форма адвокатської діяль-
ності, за якої адвокат діє Із створенням юридичної особи один. Ад-
вокат, який бажає користуватися статусом юридичної особи, ство-
рює бюро. Він має право наймати технічних та інших (крім адво-
катів) працівників і користуватися іншими правами, які згідно із
законодавством належать юридичній особі. Порядок реєстрації
адвокатських бюро ні Законом «Про адвокатуру», ні іншими акта-
ми не визначено, але практика склалася таким чином, що бюро ре-
єструються місцевими органами виконавчої влади за місцем зна-
ходження. Адвокат, який утворює бюро, подає на реєстрацію його
статут.

Адвокатське об 'єднання - організаційна форма діяльності ад-
вокатури в Україні, за якої адвокат для здійснення адвокатської
діяльності об'єднується з іншими адвокатами. Перелік видів адво-
катських об'єднань, наведений у законодавстві України, не є ви-
черпним. Закон конкретизує лише деякі з них — колегії, адвокат-
ські фірми, контори. Об'єднання діють на засадах добровільності,
самоврядування, колегіальності та гласності, вони не займаються
підприємницькою діяльністю, не отримують прибутку, не вико-
нують роботи, не надають послуги - відповідно до Конституції та
чинного законодавства адвокатські об'єднання забезпечують пра-
во на захист та надають правову допомогу не на засадах підприєм-
ництва, а здійснюють це як специфічну конституційну функцію
адвокатури. Адвокатські об'єднання є юридичними особами,
діють на підставі законодавства та своїх статутів, реєструються
Міністерством юстиції України.

Відповідно до Положення про порядок реєстрації адвокатських
об'єднань, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни від 27 квітня 1993 р. № 302, для реєстрації подаються певні до-
кументи, перераховані в п. 2 Положення, зокрема, статут, уста-
новчий договір або протокол зборів адвокатів про створення
адвокатського об'єднання та відомості про його кількісний склад,
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що підтверджується копіями свідоцтв про право на заняття адво-
катською діяльністю осіб, які мають намір створити адвокатське
об'єднання.

Міністерство юстиції України може прийняти рішення про ре-
єстрацію адвокатського об'єднання, про відмову в реєстрації або
про залишення заяви без розгляду. Якщо адвокатське об'єднан-
ня зареєстроване, йому видається свідоцтво про реєстрацію; при-
своюється відповідний номер, який вноситься до Реєстру адво-
катських об'єднань. У разі припинення діяльності адвокатського
об'єднання приймається рішення про виключення його з Реєстру.
Про зміни в статутних документах, припинення діяльності, зміну
адреси адвокатське об'єднання повідомляє Мін'юст у 5-денний
строк для внесення відповідних змін до Реєстру.

7. Адвокатські об'єднання діють на засадах добровільності, са-
моврядування, колегіальності та гласності.

Добровільність означає, що адвоката не можна примусити
стати членом будь-якого адвокатського об'єднання, рівно як ніхто
не може утримати його від виходу з будь-якого адвокатського
об'єднання за його власним бажанням. Адвокат може вільно оби-
рати, з ким із своїх колег об'єднуватись і чи об'єднуватись взагалі.
Цей принцип останнім часом набув підвищеної актуальності у
зв'язку з пропозиціями повернути з минулого деякі старі форми
організації адвокатури, наприклад, колегії адвокатів з обов'язко-
вим членством в них усіх адвокатів. Такий підхід, у разі його ре-
алізації, призвів би до порушення фундаментальних демократич-
них принципів діяльності адвокатури, зокрема, принципу, що роз-
глядається.

Самоврядування адвокатського об'єднання означає, що остан-
нє створюється за ініціативою осіб, які мають свідоцтво про право
на заняття адвокатського діяльністю, і вони вільно виявляють ба-
жання утворити таке об'єднання, аби здійснювати свою професій-
ну діяльність та брати участь у керуванні власними справами. Ад-
вокати на свій власний розсуд обирають керівні органи, які їм
підзвітні, визначають їх права та обов'язки, самі встановлюють
порядок діяльності адвокатського об'єднання, структуру, штати,
порядок витрачання коштів та вирішують інші питання функціо-
нування адвокатського об'єднання.

Колегіальність — це принцип, імпліцитно притаманний діяль-
ності будь-яких адвокатських формувань в усі часи. Теоретично
під колегіальністю р'озуміється такий набір правил менеджменту,
який зумовлює прийняття важливих рішень групою осіб, кожна з
яких несе персональну відповідальність лише за свою сферу
діяльності. Цей постулат теорії управління підприємством у сво-
єму втіленні в реаліях сучасної адвокатської практики означає, що
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голова («президент», «керівник» тощо) адвокатського об'єднання
є насправді «першим серед рівних» собі колег і виконує суто гос-
подарські та розпорядчі функції, не впливаючи на професійну
діяльність решти членів адвокатського об'єднання. Втім, принци-
пові рішення щодо організації та функціонування об'єднання, від-
повідно до коментованої норми Закону, мають відноситися до
компетенції загальних зборів чи іншого колегіального органу ад-
вокатського об'єднання (що має бути зафіксовано у статуті об'єд-
нання).

Гласність - цей принцип слід застосовувати з урахуванням
адвокатської таємниці при відкритості діяльності об'єднання
(див. коментар до ст. 9, 10).

Стаття 5. Види адвокатської діяльності

Адвокати дають консультації та роз'яснення з юридичних
питань, усні і письмові довідки щодо законодавства; склада-
ють заяви, скарги та інші документи правового характеру; по-
свідчують копії документів у справах, які вони ведуть; здійс-
нюють представництво в суді, інших державних органах пе-
ред громадянами та юридичними особами; подають юридич-
ну допомогу підприємствам, установам, організаціям; здійс-
нюють правове забезпечення підприємницької та зовнішньо-
економічної діяльності громадян і юридичних осіб, виконують
свої обов'язки відповідно до кримінально-процесуального за-
конодавства у процесі дізнання та попереднього слідства.

Адвокат може здійснювати й інші види юридичної допомо-
ги, передбачені законодавством.

1. У коментованій статті Закону чітко простежується думка за-
конодавця про те, що адвокат, надаючи консультації та роз'яснен-
ня з юридичних питань, складаючи скарги, заяви та інші до-
кументи, не може виходити за межі своєї професійної право-
суб'єктності. Тобто у своїх відносинах з клієнтом він має спирати-
ся виключно на норми законодавства, приписи права, залишаючи
поза дужками власні інтереси, політичні чи соціальні вподобання,
побутову емоційність. Закон чітко зазначає, що консультації та
роз'яснення, які надаються громадянам або представникам юри-
дичних осіб, можуть стосуватися лише юридичних питань, а до-
відки, усні чи письмові, складаються лише щодо законодавства.
Це означає, що адвокат у своїх усних консультаціях чи докумен-
тах, які він видає (довідки з законодавства; правові висновки; ме-
морандуми щодо застосування права тощо) повинен наводити ті
чи інші норми законодавства та практику їх застосування.

2. Підставою для подання будь-якого виду правової допомоги є
угода з клієнтом або відповідний документ про призначення за-
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хисника особою, яка провадить дізнання, слідчим, судом. Доку-
ментом, що підтверджує повноваження адвоката у конкретній
справі, є ордер, який має виписуватися на підставі зазначеної уго-
ди (п. 10 «є» Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адво-
катури, ст. 113 ЦПК). Слід також зазначити , що в господарських
судах та деяких «інших державних органах» адвокати діють на
підставі довіреності, яка видається фізичною особою чи юридич-
ною особою, інтереси котрої представляються (див., наприклад,
ст. 28 ГПК, ст. 115 ЦПК; див. також п. 7 коментаря до ст. 6). Однак
помилковою є позиція, яка обстоюється працівниками декотрих
державних органів (наприклад, органів реєстрації актів цивільно-
го стану), які не визнають ордер як документ, що підтверджує пов-
новаження адвоката.

При поданні таких видів правової допомоги, як консультації,
роз'яснення з правових питань, довідки щодо законодавства,
складання окремих правових документів, може укладатися угода
у спрощеній письмовій формі, або в усній - коли правова допомо-
га надається безоплатно (ч. 1 ст. 16 Правил адвокатської етики).

3. Якість подання правової допомоги адвокатом контролюється
адвокатським об'єднанням, членом якого він є. Щорічно має скла-
датися звіт про це за результатами проведених перевірок. За запи-
том кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатське об'єднан-
ня направляє звіт про якість подання правової допомоги. У разі
необхідності комісія має право перевірити його достовірність. Пе-
ревірка може бути проведена за ініціативою комісії або за подан-
ням палати і в разі надходження до КДКА (або палати) скарг чи ін-
ших документів про низький рівень наданої правової допомоги
адвокатом адвокатського об'єднання або адвокатом, який практи-
кує індивідуально, або про вчинені адвокатом порушення. У разі
підтвердження цього факту до адвоката може бути застосовано
дисциплінарне стягнення (ст. 18і Положення про кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури).

4. Значні труднощі викликало застосування па практиці поло-
ження Закону про те, що адвокати мають право посвідчувати копії
документів у справах, які вони ведуть. Звичайно, право адвоката
посвідчувати копії документа не наділяє його правом здійснювати
нотаріальні дії. Таке посвідчення не є тотожним нотаріальному
посвідченню. Втім, дана норма Закону надала адвокатам значно
більше суто практичних можливостей реалізувати Інтереси своїх
клієнтів, перш за все у цивільних та господарських справах. Деякі
адвокатські об'єднання оздобилися кутовим штампом (за наявно-
сті дозволу відповідних органів МВС), який може мати, приміром,
такий вигляд;
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я,
адвокат адвокатського об'єднання

__, (індентифікаційний код )
на підставі статті 5 Закону України «Про адвокатуру» посвідчую копію
цього документа у справі № , яку я веду на підставі Угоди про
подання правової допомоги № від _____

Дата Підпис

Такий штамп, звичайно, повинен містити власний підпис адво-
ката, а також скріплюватися круглою печаткою адвокатського
об'єднання (або адвоката, який займається адвокатською діяль-
ністю індивідуально).

5. Здійснення представництва в суді у цивільних справах регу-
люється Цивільним процесуальним кодексом України. Зокрема,
ст. 110 ЦПК передбачає, що громадяни можуть вести свої справи в
суді через своїх представників; при особистій участі у справі вони
також вправі мати представника. Справи юридичних осіб у суді
також можуть вести їх представники. Представниками можуть бу-
ти, серед інших осіб, адвокати, які підтверджують свої повнова-
ження ордером (ст. 112, 113 ЦПК). Отже, виконання обов'язків
представника на підставі ордера, а не довіреності, не надає адво-
кату тих повноважень, які виникають згідно зі ст. 115 ЦПК, у якій
зазначено, що кожна з перелічених дій має бути спеціально обу-
мовлена у виданій представнику довіреності.

6. Відповідно до Кримінально-процесуального кодексу Укра-
їни адвокати виконують свої обов'язки не тільки у процесі дізнан-
ня та на досудовому слідстві (як зазначено у ч. 1 ст. 5 Закону), а та-
кож і в суді. Закон «Про адвокатуру» встановив право адвоката
при здійсненні професійної діяльності захищати права та інтереси
громадян за їх дорученням в усіх органах, до компетенції яких на-
лежить вирішення відповідних питань, і збирати відомості про
факти, які можуть бути використані як докази у кримінальних
справах, виконувати інші дії, передбачені законодавством (ст. 6
Закону). Адвокат як захисник здійснює захист підозрюваного, об-
винуваченого, підсудного, засудженого, виправданого, крім цього
може виконувати повноваження представника потерпілого, ци-
вільного позивача, цивільного відповідача. Адвокат, керуючись
ст. 59 Конституції про право кожного на правову допомогу, може
надавати її свідку. Однак Кримінально-процесуальним кодексом
не передбачені відповідна процедура допуску адвоката, який
представляє інтереси свідка, та його участі у справі, права і обо-
в'язки тощо.
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Захист підозрюваного, обвинуваченого, підсудного адвокат
здійснює, користуючись наданими йому Законом «Про адвокату-
ру» і кодексом правами (ст. 48 КПК) та керуючись встановленими
щодо адвоката-захисника обов'язками. Захисник запрошується
підозрюваним, обвинуваченим, підсудним чи засудженим або
його законними представниками, іншими особами за проханням
або згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудже-
ного (ст. 47 КПК). У випадках, коли ці особи не обрали захисника,
він може бути призначений особою, яка провадить дізнання, слід-
чим, судом через керівника адвокатського об'єднання (ст. 47
КПК), при цьому в передбачених законом випадках участь захис-
ника є обов' язковою і забезпечується за рахунок держави, але від-
шкодування державі витрат у цьому разі за згодою засудженого
або осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії, може бу-
ти покладено на них (ст. 93 КПК).

Здійснення захисту за призначенням у випадках, передбачених
чинним законодавством, розглядається Правилами адвокатської
етики як важливий професійний обов'язок (ст. 50).

7. Кодексом України про адміністративні правопорушення
(ст. 268) передбачена участь адвоката або Іншого фахівця у галузі
права, який за законом має право на подання правової допомоги
особисто чи за дорученням юридичної особи, у розгляді справи як
захисника. Така редакція статті відповідає рішенню Конституцій-
ного Суду України від \6 листопада 2000 р. № 13-рп/2000 (справа
про право вільного вибору захисника) щодо допуску до участі у
кримінальному судочинстві і розгляді справ про адміністративні
правопорушення не тільки адвокатів, а Й інших юристів - «фахів-
ців у галузі права», які за законом мають право на подання право-
вої допомоги. Причому серед осіб, котрі беруть участь у прова-
дженні у справі про адміністративне правопорушення, названо
захисника (ст. 271 КпАП). З огляду на зазначені повноваження він
фактично є представником особи (від її імені вправі подавати
скарги, діє за довіреністю тощо). Фактично до внесення Законом
України від 5 квітня 2001 р. № 2342-Ш змін у згадану статтю саме
таку функцію і виконував адвокат. Конституція України (ст. 59)
встановила, що адвокати здійснюють захист від обвинувачення і
надають правову допомогу. В адміністративному провадженні, на
відміну від кримінального, де є обвинувачений, існує особа, яка
притягається до адміністративної відповідальності протоколом
про адміністративне правопорушення. Особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності, має право при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката та іншого фахів-
ця в галузі права, який за законом має право на подання правової
допомоги (ст. 268). Отже, посилання на захист чи захисника у про-
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вадженнІ в справах про адміністративне правопорушення відсут-
ні. Конституція України проголошує право на захист підозрюва-
ного, обвинуваченого, підсудного (ст. 63), а не особи, щодо якої
порушено адміністративне провадження. Пропозиція Конститу-
ційного Суду України поширити термін «захисник» на випадки
захисту громадянами прав, що виникають з цивільних, трудових,
сімейних, адміністративних та інших правовідносин, не підтвер-
джена достатніми правовими аргументами і була піддана критиці,
зокрема у заяві Спілки адвокатів України*.

8. Адвокат має право на подання правової допомоги без обме-
жень її видів, оскільки Конституція України гарантує право кож-
ного на правову допомогу, без будь-яких винятків, шляхом віль-
ного вибору захисника своїх прав (ст. 59). Отже, посилання в
Законі «Про адвокатуру» на те, що адвокат може здійснювати
інші види (крім зазначених у ч. 1 ст. 5) юридичної допомоги, пе-
редбачені законодавством, обмежує діяльність адвоката і не від-
повідає Конституції України.

Стаття 6. Професійні права адвоката

При здійсненні професійної діяльності адвокат має право:
представляти і захищати права та інтереси громадян і юри-

дичних осіб за їх дорученням у всіх органах, підприємствах,
установах і організаціях, до компетенції яких входить ви-
рішення відповідних питань;

збирати відомості про факти, які можуть бути використані
як докази в цивільних, господарських, кримінальних справах і
справах про адміністративні правопорушення, зокрема:

запитувати і отримувати документи або їх копії від підпри-
ємств, установ, організацій, об'єднань, а від громадян - за їх
згодою;

ознайомлюватися на підприємствах, в установах і організа-
ціях з необхідними для виконання доручення документами і
матеріалами, за винятком тих, таємниця яких охороняється
законом;

отримувати письмові висновки фахівців з питань, що по-
требують спеціальних знань;

застосовувати науково-технічні засоби відповідно до чин-
ного законодавства;

доповідати клопотання і скарги на прийомі у посадових
осіб та відповідно до закону одержувати від них письмові мо-
тивовані відповіді на ці клопотання і скарги;

бути присутнім при розгляді своїх клопотань і скарг на за-
сіданнях колегіальних органів І давати пояснення щодо суті
клопотань і скарг;

виконувати інші дії, передбачені законодавством.

* Див.: Адвокат. - 2000. - № 4-5. - С. 39-42.
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1. У Законі «Про адвокатуру» та інших нормативних актах,
якими регулюються питання, пов'язані з функціонуванням цього
правового інституту, вживається термін «професійна діяльність
адвоката», який за змістом відповідає терміну «адвокатська діяль-
ність», на здійснення якої видається відповідне свідоцтво. Профе-
сійне об'єднання, яким за законом є адвокатура (ст. 1), створене
саме для виконання професійної діяльності суб'єктами цього
об'єднання, тобто адвокатами. Про професійну діяльність адвока-
та йдеться у Присязі адвоката України, у Правилах адвокатської
етики. Види цієї діяльності визначено у ст. 5 Закону «Про адвока-
туру», однак наведений у ній перелік не є вичерпним.

2. Для здійснення професійної діяльності закон надає адвокату
певні права, зокрема, представляти і захищати права та інтереси
фізичних і юридичних осіб за їх дорученням. Слід звернути увагу
на те, що, на відміну від ст. 6, у ст. 1 та 7 Закону «Про адвокатуру»
та в Правилах адвокатської етики йдеться про законні інтереси
громадян та юридичних осіб. Застосування цього терміна має
важливе значення, оскільки не завжди при прийнятті доручення
можна визначити законність інтересу громадянина чи юридичної
особи. У роз'ясненій терміна «угода про подання правової допо-
моги», що наводиться в Правилах адвокатської етики (ст. 4),
йдеться про доручення клієнта (або його представника), яке бере
на себе адвокат (або адвокатське об'єднання), щодо подання цьо-
му клієнту правової допомоги обумовленого ним виду в його інте-
ресах, на умовах, передбачених угодою.

3. Питання, пов'язані з прийняттям адвокатом доручення, до-
сить детально регулюються Правилами адвокатської етики. Зо-
крема, ними встановлюється, що в угоді про подання правової до-
помоги мають визначатись головні умови, на яких адвокат прий-
має доручення. Серед умов особливо виділяються обставини, за
яких адвокат зобов'язаний відмовитися від прийняття доручення,
Наприклад, коли є достатні підстави вважати, що при його вико-
нанні адвокат не зможе забезпечити належну компетентність або
ретельність, оперативність тощо (ст. 20). Адвокат повинен об'єк-
тивно інформувати клієнта щодо відсутності фактичних та право-
вих підстав для виконання доручення, про можливий результат
виконання доручення, не даючи при цьому будь-яких запевнень
чи гарантій, не може приймати доручення, виконання якого
пов'язано із застосуванням протиправних засобів або за супере-
чливості інтересів його клієнтів, а також у разі Інших конфліктів
інтересів.

4. Адвокату забороняється приймати доручення на виконання
дій, що виходять за межі його професійних прав та обов'язків, на
ведення справи клієнта, направленого до нього суддею, який бра-
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тиме участь у судовому розгляді цієї справи, а також особами,
котрі здійснюють дізнання або слідство у цій справі (ст. 54, 60).
Важливо підкреслити право клієнта на стягнення шкоди, запо-
діяної неналежним виконанням адвокатом прийнятого доручення.
Заборона позбавляти клієнта такого права або обмежувати це пра-
во в угоді на подання правової допомоги міститься в ч. З ст. 17
Правил.

5. За дорученням громадян і юридичних осіб адвокат може
представляти їхні інтереси перед тими, до компетенції яких вхо-
дить вирішення питань, що виникають під час здійснення пред-
ставництва. Відповідно до п. 4 ст. 112 ЦПК представником сторін
і третіх осіб у суді можуть бути адвокати, причому кількість осіб,
які представляють особу, закон не обмежує.

6. Для виконання своїх повноважень з подання правової допо-
моги та здійснення представництва інтересів особи адвокат подає
ордер (див. коментар до ст. 5).

Новий зразок ордера, що подається адвокатом для підтвер-
дження повноважень щодо представництва або захисту клієнтів,
розроблено і впроваджено Вищою кваліфікаційною комісією ад-
вокатури згідно з дорученням Президента України (ті. 2 Указу
Президента від 30 вересня 1999 р. № 1240/99 «Про деякі заходи
щодо підвищення рівня роботи адвокатури»). Затверджено його
зразок: ордер має розмір 150 х 105 мм, тобто 1/4 аркуша форма-
ту А4. Бланк ордера є універсальним для ведення будь-яких справ.
Для цього в першому рядку вказується характер справи: кримі-
нальна, цивільна, адміністративна тощо; далі записуються прізви-
ще, ім'я та по батькові клієнта або найменування юридичної осо-
би; нижче зазначається установа, де виконується доручення, і в
якій стадії. В ордері також проставляється дата його видачі. Адво-
кат, а в адвокатському об'єднанні - керівник, ставить свій підпис і
печатку (особисту або адвокатського об'єднання).

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури
(п. 10 «є») встановлює, що ордер використовується адвокатом для
підтвердження своїх повноважень з представництва або захисту
клієнта. Разом з тим Кримінально-процесуальним кодексом Укра-
їни передбачено, що адвокат, який не є членом адвокатського
об'єднання, стверджує повноваження захисника на участь у спра-
ві не ордером, а угодою (ст. 44 КПК). Ця вимога суперечить Зако-
ну «Про адвокатуру» (ст. 9) та Правилам адвокатської етики (ст. 9,
16, 17) стосовно дотримання адвокатської таємниці, принципу
конфіденційності.

7. Цивільний процесуальний кодекс України надає представни-
ку в суді право на вчинення від імені особи, яку він представляє,
всіх процесуальних дій, крім прямо названих у ст. 115 ЦПК (на-
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приклад, повна або часткова відмова від позовних вимог, визнан-
ня позову, зміна предмета позову, укладення мирової угоди, ос-
карження рішення суду тощо). Для вчинення кожної дії з названих
у даній статті представник повинен мати довіреність.

8. Адвокат може бути представником потерпілого, цивільного
позивача І цивільного відповідача у кримінальному судочинстві,
якщо їх визнано такими постановою особи, яка провадить дізнан-
ня, слідчим, суддею або ухвалою суду. Представник користується
процесуальними правами особи, інтереси якої представляє (ст. 52
КПК). Кримінально-процесуальним кодексом (ст. 63) передбача-
ються обставини, що виключають участь у справі представника
потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача (напри-
клад, якщо ця особа раніше брала участь у цій справі як слідчий,
особа, яка провадила дізнання, прокурор, суддя, експерт, спеціа-
ліст, захисник тощо).

9. Виступаючи як захисник у кримінальному судочинстві, ад-
вокат здійснює захист прав і законних інтересів підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправданого та надає
їм правову допомогу (ст. 44 КПК). Дещо по-іншому сформульова-
но завдання захисника, який бере участь у судовому розгляді - це
сприяння підсудному у здійсненні його прав і в захисті його за-
конних інтересів (ст. 266 КПК). Конституція України (ст. 29) пе-
редбачила право заарештованого чи затриманого користуватися
правовою допомогою захисника.

Конституційний суд України у своєму рішенні від 16 листопада
2000 р. у справі про право вільного вибору захисника, пославшись
на ст. 59 Конституції, дав досить широке тлумачення цього тер-
міну, який за своїм змістом, на його погляд, є загальним і сто-
сується не лише підозрюваного, обвинуваченого і підсудного, а й
інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного вибору за-
хисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, що ви-
никають з цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та ін-
ших правовідносин.

У згаданому рішенні Конституційний суд роз'яснив, що підо-
зрюваний, обвинувачений, підсудний, особа, яка притягається до
адміністративної відповідальності, можуть вибирати захисником
особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на по-
дання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи. Конституційний суд визнав неконституційними положення
ч. 1 ст. 44 КПК, згідно з якою захисник — це особа, яка має сві-
доцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, і що до за-
хисту допускаються за згодою підсудного лише близькі родичі,
опікуни, піклувальники, чим «обмежується право на вільний вибір
підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як захисника своїх
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прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом
має право на подання правової допомоги особисто чи за доручен-
ням юридичної особи», а також положення ч. 1 ст. 268 Кодексу про
адміністративні правопорушення, «за яким обмежується право на
вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фахів-
ця у галузі права, який за законом має право на подання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи». Разом з
тим спеціального закону стосовно фахівців у галузі права не існує.

У зв'язку з цим суддя Конституційного Суду В. Вознкж у від-
повіді на звернення V з'їзду Спілки адвокатів України роз'яснив
(лист№301-16/813 від 25 вересня 2001 p.), що, закріпивши в Кон-
ституції України право кожного на одержання правової допомоги
і вільний вибір захисника, держава відповідним чином гарантує
при цьому належну кваліфікацію юристів, які можуть надавати
правову допомогу. Критерії, що свідчать про належний рівень
професійної кваліфікації особи, яка допускається до такого захис-
ту, повинна визначати Верховна Рада України як єдиний законо-
давчий орган*.

Виходячи з цього, до участі у кримінальному судочинстві та
розгляді справ про адміністративні правопорушення як захисники
не можуть допускатися «фахівці у галузі права» у зв'язку з відсут-
ністю спеціального закону щодо визначення кола таких фахівців
та інших питань, пов'язаних з наданням їм права здійснювати пра-
вову допомогу.

10. Професійне право адвоката на збирання відомостей про фак-
ти, які можуть бути використані як докази, слід розуміти як мож-
ливість адвоката застосовувати всі не заборонені законодавством
засоби, спрямовані на отримання необхідної адвокату інформації
для здійснення своїх повноважень.

Посилання на те, що адвокат збирає відомості про факти, а
не докази, пояснюється тим, що він не є суб'єктом збирання до-
казів, а також тим, що будь-яка інформація може стати доказом
лише в результаті долучення її до справи уповноваженими на це
суб'єктами - особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокуро-
ром, суддею і судом (ст. 66 КПК). Як докази використовуються
лише такі відомості про факти, котрі є у джерелах доказів, визна-
чених у ч. 2 ст. 65 КПК, ч. 2 ст. 27 ЦПК. Одним із способів збиран-
ня доказів є одержання їх від учасників процесу, зокрема від адво-
катів, яким закон надає право подавати докази (п. 8 ст. 48, ст. 66
КПК, ст. ЗО ЦПК).

Адвокати вправі запитувати і отримувати документи або їх ко-
ті від юридичних осіб. В Указі Президента України «Про деякі

* Див.:Адвокат.-2001.-№3.-С.40.
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заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» наголошуєть-
ся на тому, що органи державної влади та органи місцевого само-
врядування, керівники підприємств, установ і організацій повинні
сприяти реалізації права адвокатів збирати відомості про факти,
які можуть бути використані як докази. При цьому встановлено,
що відповідні відомості та копії документів за запитами адвокатів
і адвокатських об'єднань у справах, що перебувають у їхньому
провадженні, мають надаватися безоплатно.

Адвокат у процесі взаємодії з посадовими особами при вико-
нанні доручення клієнта зобов'язаний дотримуватися певних етич-
них норм, зокрема не може розголошувати пов'язану з діяльністю
певної юридичної особи інформацію, таємниця якої охороняється
законодавством. Правила адвокатської етики (ст. 62) вимагають
від адвоката виявляти принциповість у відстоюванні інтересів
клієнта, що повною мірою можна віднести й до ситуацій, коли
адвокат запитує і отримує необхідні документи (їх копії). У разі пе-
решкоджання виконанню доручення клієнта (та за Його згодою)
адвокат повинен оскаржувати незаконні дії посадових осіб. Вчи-
нення службовою особою перешкод до здійснення правомірної
діяльності захисника чи представника особи по поданню правової
допомоги є кримінальним злочином (ч. 2 ст. 397 КК). Адвокату за-
бороняється здійснювати протизаконний тиск на посадових осіб та
службовців тих органів, з якими він має відносини щодо виконан-
ня доручення клієнта, використовуючи особисті зв'язки, погрози,
обіцянки тощо (ст. 61 Правил).

Обов'язок захисника - не перешкоджати встановленню істини
шляхом вчинення дій, спрямованих на схиляння свідка або потер-
пілого до відмови від показань або до дачі завідомо неправдивих
показань, експерта - до відмови від дачі висновку чи дачі завідомо
неправдивого висновку, іншим чином фальсифікувати докази (ч. 6
ст. 48 КПК). Порушення цього обов'язку захисником вважається
обставиною, що виключає Його участь у справі (ч. 4 ст. 61) і є
підставою для усунення захисника від участі у справі (ч. 1 ст. 61').

Адвокати згідно з законом мають право запитувати і отримува-
ти документи або їх копії від громадян за їхньою згодою. У новій
редакції ст. 48 КПК виключено обов'язковість згоди громадян на
одержання від них документів чи їх копій (п. 13). Адвокат при
цьому не має права робити завідомо неправдиві заяви про обста-
вини, пов'язані з дорученням, давати їм правову оцінку, тлумачи-
ти права і обов'язки адвоката і клієнта, а також використовувати
засоби і методи, що порушують законні права та інтереси Інших
осіб. Слід зазначити, що право адвоката на звернення до громадян
при виконанні доручення клієнта, стосується лише отримання від
них документів або їх копій згідно з законом «Про адвокатуру».
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Однак у відповідності з внесеними до ст. 48 КПК змінами захис-
нику надано право з моменту допуску до участі у справі опитува-
ти громадян. Законодавець не визначив процедуру такого опиту-
вання, його доказове значення, але оскільки ця дія названа серед
інших способів збирання захисником відомостей про факти, що
можуть використовуватися як докази у справі (наприклад таких,
як одержання письмових висновків фахівців або отримання доку-
ментів), то цілком зрозуміло, що інформація під час опитування
має фіксуватися (наприклад, аудіо- чи відеозапис), письмове ви-
кладення має завірятися підписами опитуваного та адвоката або
посвідчуватися нотаріально. У такий спосіб зафіксовану інформа-
цію захисник може просити долучити до матеріалів справи на під-
ставі наданого йому права подавати докази (п. 8 ч. 2 ст. 48, ст. 219
КПК).

11. Закон надав адвокатам право отримувати письмові виснов-
ки фахівців з питань, що потребують спеціальних знань. Це право
не слід плутати з проведенням експертиз, які призначаються осо-
бою, котра провадить дізнання, слідчим, прокурором, суддею або
судом у випадках, коли для вирішення питань при провадженні у
справі потрібні наукові, технічні або інші спеціальні знання. Вис-
новок експерта є самостійним джерелом доказів (ст. 65 КТТК). Ад-
вокат не є суб'єктом призначення експертизи, він лише має право
заявляти клопотання про її призначення, котре може бути задово-
лено або відхилено. У певних ситуаціях, у разі необхідності вста-
новлення даних за допомогою осіб, які мають спеціальні знання,
при визначенні адвокатом правової позиції, тактики і методики
захисту або представництва, він має можливість звернутися до
відповідного фахівця. Вирішення питання про використання тако-
го висновку в процесі доказування і про заявлення клопотання про
його приєднання до справи є правом адвоката. Висновок фахівця
може бути визнаний слідчим або суддею (судом) джерелом дока-
зів (ст. 65 КПК). Для перевірки і оцінки викладеної у ньому інфор-
мації слідчий, суддя, суд можуть допитати фахівця, який його
складав.

Перш ніж заявляти клопотання про приєднання висновку фахів-
ця до справи, адвокат повинен впевнитися, що це не заподіє шкоди
інтересам його клієнта. При цьому слід брати до уваги, що, на від-
міну від експерта, котрий несе відповідальність за дачу завідомо
неправдивого висновку, фахівець, який дає висновок з питань, що
потребують спеціальних знань, такої відповідальності не несе; він
також може бути допитаний з приводу надання адвокату консуль-
тацій у формі письмового висновку, його змісту тощо.

12, Адвокату надано право застосовувати науково-технічні за-
соби, але у порядку, встановленому чинним законодавством. Так,
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ч. 5 ст. 48 КПК встановлює, що захисник може їх застосовувати
при провадженні тих слідчих дій, в яких він бере участь, при озна-
йомленні з матеріалами справи, при розгляді справи у відкритому
судовому засіданні. Дозвіл на застосування науково-технічних за-
собів дає особа, яка провадить дізнання, слідчий, а в суді - суддя
або суд. У законодавстві відсутнє посилання на те, які саме науко-
во-технічні засоби може застосовувати адвокат, але, наприклад, у
постанові Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р.
№ 10 «Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрю-
ваному, обвинуваченому, підсудному право на захист» роз'ясню-
ється, що такими засобами є звукозапис, кінозйомка, вІдеозапис,
тощо, які проводяться захисником при допиті підозрюваного, об-
винуваченого, потерпілого, свідка, при пред'явленні особи для
впізнання, відтворенні обстановки і обставин події, проведенні ін-
ших слідчих дій. Такі дії захисника процесуальному оформленню
не підлягають.

Таким чином, відсутній вичерпний перелік науково-технічних
засобів, котрі адвокати можуть застосовувати при виконанні своєї
діяльності, а тому є безпідставними заборони слідчих та суддів
щодо застосування адвокатами науково-технічних засобів. На-
приклад, адвокатам нерідко забороняють проводити аудіозапис
судового засідання, хоч наявність у нього такого запису дозволяє
підготувати обгрунтовані зауваження на протокол судового за-
сідання, уточнити показання, підготуватися до судових дебатів,
скласти скаргу тощо. При застосуванні науково-технічних засобів
слід враховувати думку обвинуваченого, підсудного у криміналь-
ному судочинстві, сторін при слуханні цивільних справ.

Слід враховувати, що згідно зі ст. 87 і КПК можливе повне фік-
сування судового процесу з допомогою звукозаписуючої апарату-
ри чи інших технічних засобів, яке здійснюється на вимогу хоча б
одного учасника судового розгляду справи в суді першої інстанції
чи в апеляційному суді або за ініціативою суду.

Адвокат може застосовувати науково-технічні засоби само-
стійно, поза офіційною процедурою, І в необхідних випадках заяв-
ляти клопотання про приєднання фотографій, кіно- та аудіоплівок
до справи як документів.

13. Якщо розглянуті вище дії адвоката щодо запиту документів,
ознайомлення з ними на підприємствах (в установах, організа-
ціях), отримання висновків фахівців і застосування науково-тех-
нічних засобів стосувалися уточнення, конкретизації поняття зби-
рання відомостей про факти, що можуть бути використані як
докази, то наступні, передбачені абз. 7 та 8 ст. 6 професійні права
адвоката забезпечують реалізацію зібраної ним у такий спосіб
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інформації, спрямовані на доведення до посадових осіб правової
позиції адвоката у конкретній справі, яка, зокрема і будується на
отриманих адвокатом відомостях.

14. Надаючи адвокату право доповідати клопотання на прийомі
у посадових осіб, законодавець тим самим виділяє цю процесу-
альну дію, акцентує увагу на особливому значенні клопотань у
процесі доказування. Право доповідати клопотання невипадково
називається разом з правом адвоката (і тим самим обов'язком по-
садової особи) одержувати на них письмові відповіді й обов'язко-
во мотивовані. Це ж стосується і скарг адвоката.

Клопотання є важливим засобом здійснення функції захисту
прав людини, його розуміють як офіційне прохання про виконання
процесуальних дій, прийняття рішень. Заявлення клопотань дає
можливість адвокату брати активну участь у збиранні доказів,
звертати увагу на необхідність відповідної діяльності посадових
осіб щодо встановлення істини, забезпечення прав І законних інте-
ресів громадян. Кримінально-процесуальний кодекс наділяє за-
хисника правом заявляти клопотання, при цьому їх кількість, ви-
ди, форма, стадії, в яких вони заявляються, а також інші питання не
обмежуються чинним законодавством. Однак деякі клопотання за-
являються в певних ситуаціях, наприклад, клопотання при озна-
йомленні з матеріалами справи (ст. 221 КПК), клопотання про від-
новлення пропущеного строку на апеляційне оскарження (ст. 353),
про виклик нових свідків (ст. 296) тощо.

Відхилення клопотань не позбавляє права заявляти ті ж клопо-
тання протягом усього судового слідства.

Ст. 48 КПК надає право захиснику заявляти клопотання, однак
в окремих статтях це право захисника розглядається більш деталь-
но. Наприклад, йому надається право обмірковувати з обвинува-
ченим питання про заявлення клопотань (ст. 219), а клопотання,
заявлені при ознайомленні з матеріалами справи - про доповнен-
ня досудового слідства, про зміну кваліфікації злочину, про за-
криття справи - слідчий зобов'язаний задовольнити, якщо обста-
вини, для з'ясування яких воно заявлено, мають значення для
справи (ст. 221). У зв'язку з підготовкою справи до судового роз-
гляду суддя вирішує питання про клопотання, заявлені захисни-
ком щодо допиту певних осіб і дослідження доказів у стадії судо-
вого розгляду відповідно до ст. 299 КПК (ст. 253).

15. Адвокат наділений деякими професійними правами, які не за-
значені у коментованій статті, проте вони стосуються реалізації ним
своїх повноважень при здійсненні захисту або представництва.

Наприклад, КПК наділяє захисника правом опитувати грома-
дян, брати участь у дослідженні доказів, судових дебатах тощо.
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Стаття 7. Обов'язки адвоката

При здійсненні своїх професійних обов'язків адвокат зо-
бов'язаний неухильно додержувати вимог чинного законо-
давства, використовувати всі передбачені законом засоби за-
хисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і
не має права використовувати свої повноваження на шкоду
особі, в інтересах якої прийняв доручення, та відмовитись від
прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного.

Адвокат не має права прийняти доручення про подання
юридичної допомоги у випадках, коли він у даній справі подає
або раніше подавав юридичну допомогу особам, Інтереси
яких суперечать інтересам особи, що звернулася з проханням
про ведення справи, або брав участь як слідчий, особа, що
провадила дізнання, прокурор, громадський обвинувач, суд-
дя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, пред-
ставник потерпілого, цивільний позивач, цивільний відпові-
дач, свідок, перекладач, понятий, а також коли в розслідуванні
або розгляді справи бере участь посадова особа, з якою адво-
кат перебуває в родинних стосунках,

1. У коментованій статті передбачається здійснення адвокатом
професійних обов'язків за умов неухильного дотримання вимог
чинного законодавства. Зрозуміло, що будь-яка юридична діяль-
ність пов'язана із застосуванням права, і вона не може здійснюва-
тися інакше ніж у межах закону. Діяльність адвоката проходить
під даною ним клятвою суворо додержуватися законодавства
України, міжнародних актів про права і свободи людини, правил
адвокатської етики. Про обов'язки адвоката мова Йде майже у
кожній статті Правил адвокатської етики, які конкретизують ці
обов'язки. І це природно, оскільки звертаючись за правовою допо-
могою до адвоката, громадянин має бути захищеним і впевненим
у високому професіоналізмі осіб, які її надають. Тому ст. 10 Пра-
вил встановила, що адвокат має виконувати свою професійну
діяльність компетентно і добросовісно. Від адвоката вимагається
глибоке знання законодавства і вміння його практичного засто-
сування, підтримання професійних правових знань і їх система-
тичне оновлення. Адвокат зобов'язаний підтримувати свою обі-
знаність щодо ведення цивільних та кримінальних справ, особли-
востей розробки та відстоювання правової позиції.

Правила адвокатської етики дещо збільшують обсяг обов'язків
адвоката порівняно з передбаченим Законом «Про адвокатуру».
Це, мабуть, пояснюється різноманітністю адвокатської діяльно-
сті, необхідністю вироблення найбільш оптимальних засобів за-
хисту за умов, коли адвокат, як зазначено у Правилах, виступає
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носієм обов'язків, Іноді суперечливих по відношенню до клієнтів,
суддів та інших державних органів, адвокатури та окремих адво-
катів, суспільства в цілому.

Закріплений у Присязі адвоката України обов'язок завжди бе-
регти чистоту звання адвоката збігається з нормами Правил адво-
катської етики про те, що адвокат має бути чесним і порядним у
приватному житті (ст. 11) і, дбаючи про престиж звання адвоката,
забезпечувати високий рівень культури, поведінки, мати пристой-
ний зовнішній вигляд, поводити себе стримано, тактовно тощо
(ст. 13). Порушення адвокатом професійних обов'язків може при-
звести до притягнення його до дисциплінарної відповідальності.

Особливої ваги набувають обов'язки адвоката при виконанні
професійної діяльності, встановлені щодо його стосунків з клієн-
том, іншими учасниками процесу, колегами. Наприклад, адвокату
забороняється приймати доручення, якщо засоби його досягнен-
ня, на яких наполягає клієнт, є протиправними (ст. 22), або адво-
кат не повинен приймати доручення від клієнта, направленого до
нього особою, яка здійснює дізнання, слідство чи розглядає цю
справу.

2. Використання адвокатом усіх передбачених законом засобів
захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб є
найважливішим чинником у досягненні ефективних результатів
здійснюваної адвокатом діяльності. Слід звернути увагу на те, що
Правила адвокатської етики наголошують на обов'язку адвоката
використати всі розумно необхідні і доступні йому законні засоби
для ефективної правової допомоги (ст. 32). Однак слід зазначити,
що чинне законодавство, встановлюючи такі засоби, дещо обме-
жує адвоката у досягненні цілей захисту. Мова Йде, наприклад,
про обмеження участі адвоката-захисника у слідчих діях або озна-
йомлення його з моменту допуску до захисту обвинуваченого ли-
ше з окресленими у ч. 2 ст. 48 КПК документами, про скасування
права ставити запитання під час проведення слідчої дії тощо.

3. У межах, встановлених законодавством, адвокат повинен ви-
являти активність у збиранні та поданні доказів у справі (ст. 55
Правил) і ні в якому разі не повинен умисно перешкоджати закон-
ному здійсненню процесу дізнання, досудового слідства, адмініс-
тративного провадження (ст. 60 Правил); забороняється викорис-
товувати засоби і методи, що свідомо порушують права та законні
інтереси інших осіб (ст. 63).

Обов'язок адвоката застосовувати передбачені законом засоби
захисту вимагає, щоб адвокат, подаючи докази, обов'язково пере-
віряв їх достовірність; йому заборонено подавати завідомо неправ-
диві докази, брати участь у їх формуванні, пред'являти позовні ви-
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моги, клопотання, інші процесуальні документи, що свідомо для
нього не грунтуються на чинному законодавстві (ст. 53 Правил).

Діяльність адвоката не може бути спрямована проти Інтересів
клієнта, він не може використовувати своє професійне становище
у своїх особистих інтересах або в інтересах інших осіб, йти на
компроміси, спрямовані не на користь клієнта, зобов'язаний уни-
кати позапроцесуального спілкування по суті справи з іншими
учасниками процесу, схиляти клієнта до укладення угоди шляхом
обману, погроз, засобів, що суперечать чинному законодавству.

4. Закон «Про адвокатуру» забороняє адвокату відмовлятися від
прийнятого на себе захисту підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного.

Разом з тим у Кримінально-процесуальний кодекс внесено змі-
ни стосовно права захисника (коли Його функції виконує саме ад-
вокат) відмовлятися від виконання своїх обов'язків після допуску
до участі у справі, якщо є обставини, які згідно зі статтею 61 КПК
виключають його участь у справі та коли свою відмову він моти-
вує недостатніми знаннями чи некомпетентністю (п. 1,2 ч. 7 ст. 48
КПК).

Обставини, що виключають участь захисника у справі, є об'єк-
тивними факторами, за наявності яких адвокат не може бути захис-
ником і зобов'язаний скласти повноваження захисника, напри-
клад, якщо він брав участь у даній справі як дізнавач, слідчий,
прокурор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст,
перекладач, понятий, представник потерпілого, цивільного пози-
вача, цивільного відповідача (п. 1 ч, 1 ст. 61 КПК). Стаття 7 Закону
«Про адвокатуру» передбачає, що за цих умов адвокат не має пра-
ва приймати доручення про подання правової допомоги, а отже
не буде допущеним до участі у справі постановою особи, яка про-
вадить дізнання, слідчим, прокурором, суддею, ухвалою суду, або
у разі, коли ці обставини стануть відомими після його допуску, має
бути усунений від участі у справі відповідно до ст. 61 1 КПК. Пере-
лік обставин, що виключають участь захисника у справі, є вичерп-
ним. Однак такі обставини, як зловживання захисником своїми
правами і перешкоджання встановленню істини у справі, затягу-
вання розслідування чи судового розгляду та інші, зазначені у ч. 4
ст. 61 КЛК як обставини, що виключають участь захисника у спра-
ві, підлягають ретельному тлумаченню і обов'язковому мотивова-
ному обгрунтуванню їх наявності, оскільки носять досить загаль-
ний характер і можуть стати підставою для усунення захисника,
який, наприклад, принципово відстоює невинуватість підзахисно-
го і пов'язаний цією правовою позицією, що складає його профе-
сійний обов'язок.
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Стаття 8. Помічник адвоката

Адвокат може мати помічника або кількох помічників Із чис-
ла осіб, які мають вищу юридичну освіту. Умови роботи визна-
чаються контрактом між адвокатом (адвокатським об'єднан-
ням) і помічником адвоката з додержанням законодавства про
працю.

Помічник адвоката може виконувати доручення у справах,
які знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать
до процесуальних повноважень останнього.

Не можуть бути помічниками адвоката особи, вказані в час-
тині другій статті 2 цього Закону.

1. Помічник адвоката — це особа, яка, як правило, має намір от-
римати свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю,
виконавши у такий спосіб вимоги ст. 2 Закону «Про адвокатуру»
стосовно наявності стажу роботи за спеціальністю юриста. Ця
стаття визначає лише мінімальний період роботи за фахом (2 ро-
ки), необхідний для набуття статусу адвоката (поряд з іншими, пе-
редбаченими Законом вимогами). Слід зазначити, що є хибною і
такою, що не відповідає коментованому Законові, практика де-
яких суб'єктів адвокатської діяльності щодо звільнення помічни-
ків адвоката з тих підстав, що останні пропрацювали в адвокат-
ському об'єднанні понад два роки. Втім адвокатське об'єднання
чи особа, яка займається адвокатською діяльністю індивідуально,
як роботодавець, безумовно має право, укладаючи трудовий кон-
тракт з помічником адвоката (а укладення такого контракту є
обов'язковим-див. п. З коментаря до цієї статті), визначити строк
перебування особи у якості помічника адвоката у даному суб'єкті
адвокатської діяльності (об'єднання, бюро, індивідуально практи-
куючий адвокат) на підставі ст. 21 КЗпП України. Це не виключає
можливості працювати помічником адвоката протягом необмеже-
но більшого ніж 2 роки часу.

2. Неодноразово поставало питання: чи обов'язково власне по-
мічником адвоката слід пропрацювати два роки, щоб набути пра-
во складати кваліфікаційний іспит, чи цей строк може складатися
частково зі стажу роботи помічником адвоката і стажу роботи -ца
посаді юриста. Наприклад, виникають ситуації, коли особа має
стаж юридичної роботи один рік і стільки ж помічником адвоката.
Оскільки встановлений дворічний стаж роботи для набуття права
займатися адвокатською діяльністю не відрізняє роботу за фахом
юриста від роботи помічника адвоката, то поєднання їх у межах
передбаченого дворічного періоду не протирічить вимогам ст. 2
Закону «Про адвокатуру».
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3. Помічник адвоката не є членом адвокатського об'єднання -
він вступає у трудові відносини з адвокатом чи адвокатським
об'єднанням, і, отже, ці відносини цілком підпадають під дію
КЗпП. Одним з найбільш важливих наслідків цього є те, що адво-
кат чи адвокатське об'єднання, які мають помічника адвоката, ви-
ступають щодо нього у ролі роботодавця у сенсі сучасного трудо-
вого права з усіма відповідними обов'язками. Крім того, Законом
«Про адвокатуру» приписується укладення трудового договору з
помічником адвоката лише у формі контракту, який визначає умо-
ви праці помічника адвоката, зокрема розмір заробітної плати,
який не може бути меншим за встановлений мінімальний рівень.
Останнє положення слід було б особливо підкреслити, адже на
практиці саме воно майже не виконується. Зокрема, зустрічають-
ся посилання на те, що помічник працює на громадських засадах,
відмовляється від заробітної плати тощо.

Практика знає і такі випадки, коли помічники адвоката сплачу-
ють адвокатському об'єднанню або адвокату певні кошти «за на-
вчання». Такі ситуації, вочевидь, вступають у протиріччя із Зако-
ном і є неприпустимими.

4. Вимога, яку Закон висуває щодо помічника адвоката - це на-
явність вищої юридичної освіти (див. коментар до ст. 2). З огляду
на це слід визнати неприпустимою практику окремих КДКА, які
зараховують до стажу роботи за спеціальністю юриста строк ро-
боти помічником адвоката в період опанування юридичного фаху,
тобто до отримання диплому про повну вищу юридичну освіту. З
цієї вимоги випливає, що зарахування на посаду помічника адво-
ката особи, яка не має вищої юридичної освіти, є порушенням
чинного законодавства, оскільки ст. 8 Закону не містить посилань
на інші рівні освіти, наприклад, базову вищу освіту тощо (див. ко-
ментар до ст. 2).

5. Із Закону не випливає, що помічником адвоката може бути
лише громадянин України, як це встановлено щодо адвоката. То-
му іноземці і особи без громадянства можуть працювати як поміч-
ники адвоката, хоча для набуття статусу адвоката вони мають (по-
ряд з іншими передбаченими Законом вимогами) отримати грома-
дянство України.

6. Помічник адвоката вправі виконувати будь-які дії, що не на-
лежать до процесуальної прерогативи особи, яка має спеціальні
повноваження, тобто помічник адвоката не може, наприклад, бра-
ти участь у цивільному чи кримінальному провадженні як учас-
ник процесу та здійснювати процесуальні дії саме як помічник ад-
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воката*. Закон не забороняє йому виконувати технічну роботу із
збирання доказового матеріалу, опрацювання документів, що міс-
тяться в адвокатському досьє, тощо.

Іноді доводиться чути від адвокатів, що, кінець кінцем, ніхто
не забороняв помічнику адвоката сидіти поряд з адвокатом у суді
та допомагати останньому. На нашу думку, така практика не від-
повідає чинному законодавству, оскільки воно не визнає помічни-
ка адвоката учасником процесу, і суперечить головним засадам
адвокатської діяльності.

7. Помічник адвоката не вправі розголошувати відомості, які
становлять адвокатську таємницю, використовувати ці відомості
у своїх або третіх осіб інтересах, його не можна допитати як свідка
з зазначених питань (див. коментар до ст. 9, 10).

8. На помічника адвоката поширюється дія Правил адвокат-
ської етики в частині, яка стосується його діяльності (ч. 2 ст. 2).

Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечити
розуміння І дотримання принципу конфіденційності його поміч-
никами, а також такі умови зберігання документів, переданих ад-
вокату клієнтом, адвокатських досьє та інших матеріалів, що міс-
тять конфіденційну інформацію, котрі розумно виключають до-
ступ до них сторонніх осіб (ч. 7, 8 ст. 9). Крім того, адвокат зо-
бов'язаний забезпечити необхідний рівень компетентності своїх
помічників (ч. 5 ст. 10 Правил).

Правила адвокатської етики (ч. 1 ст. 30) покладають відпові-
дальність на адвоката перед клієнтом у разі, коли він передоручає
виконання доручення або його відносно самостійних частин ін-
шим особам, залучає їх до виконання окремих дій, що обов'язково
має бути погоджено з клієнтом. Такою особою може бути поміч-
ник адвоката у зазначених вище межах.

Адвокат несе дисциплінарну відповідальність за порушення
Правил адвокатської етики його помічником, якщо він не забезпе-
чив ознайомлення свого помічника з цими Правилами, не здійс-
нив належного контролю за діями помічника, залученого ним до
виконання окремих робіт при виконанні адвокатом доручення на
подання правової допомоги, або коли адвокат своїми розпоряд-
женнями, порадами або особистим прикладом сприяв порушенню
помічником Правил адвокатської етики (ст. 78).

На жаль, непоодинокими є вішалки, коли помічник адвоката фактично під-
мінює самого адвоката у процесі, посилаючись на те, що, МОВЛЯЙ, адвокат-«патрон»
надав йому всі необхідні повноваження. Така практика є абсолютно неприпусти-
мою. Разом з тим не виключається право його як юриста, за довіреністю, брати
участь у якості представника особи, яка уклала з ним договір на виконання таких
повноважень, але, зрозуміло, стороною в такому договорі буде не «помічник ад-
воката».
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9. Помічник адвоката має соціальні права- право на відпустку,
оплату його праці, щотижневий відпочинок тощо (див. коментар
до ст. 11).

10. Помічник адвоката не може працювати в суді, прокуратурі,
нотаріаті, органах внутрішніх справ, служби безпеки, державного
управління. Помічником адвоката не може бути особа, яка має су-
димість (див. коментар до ст. 2).

Стаття 9. Адвокатська таємниця

Адвокат зобов'язаний зберігати адвокатську таємницю.
Предметом адвокатської таємниці є питання, з яких громадя-
нин або юридична особа зверталися до адвоката, суть кон-
сультацій, порад, роз'яснень та інших відомостей, одержаних
адвокатом при здійсненні своїх професійних обов'язків.

Дані попереднього слідства, які стали відомі адвокату у
зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, мо-
жуть бути розголошені тільки з дозволу слідчого або прокуро-
ра. Адвокати, винні у розголошенні відомостей попереднього
слідства, несуть відповідальність згідно з чинним законодав-
ством.

Адвокату, помічнику адвоката, посадовим особам адвокат-
ських об'єднань забороняється розголошувати відомості, що
становлять предмет адвокатської таємниці, і використовува-
ти їх у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

1. Предмет адвокатської таємниці складають питання, з яких
громадянин або юридична особа зверталися до адвоката, зміст
консультацій, поради та роз'яснення з приводу вирішення право-
вих питань, а також інші відомості, отримані адвокатом від його
клієнта, його представників та/або з інших джерел при здійсненні
адвокатської діяльності.

2. Стосунки адвоката і його клієнта будуються на принципі
конфіденційності, встановленому ч. 1 ст. 4 Закону «Про адвокату-
ру». Між ними неодмінно виникають довірчі відносини, без існу-
вання яких не може здійснюватися правова допомога, результа-
тивність якої залежить від належної інформованостІ адвоката, що
досягається, зокрема, відкритістю особи, котрій ця допомога на-
дається. З Іншого боку, і ця особа має бути впевненою в тому, що
адвокат не розголосить довірені Йому відомості.

У рекомендаціях Комітету Міністрів Ради Європи від 25 жовт-
ня 2000 р. про свободу здійснення професійних адвокатських обо-
в'язків зазначено, що слід вдаватися до всіх необхідних дій, спря-
мованих на належне забезпечення конфіденційного характеру
взаємин між адвокатом і Його клієнтом (п. 6 принципу І), адвокати
мають дотримуватися професійної таємниці відповідно до націо-

48



нального законодавства, внутрішніх нормативних актів і профе-
сійних стандартів. Будь-яке недотримання принципу професійної
таємниці без відповідної згоди клієнта має бути належно покаране
(п. 2 принципу III)*.

Правила адвокатської етики, схвалені Вищою кваліфікаційною
комісією адвокатури 1 жовтня 1999 p., встановили, що «дотриман-
ня принципу конфіденційності є необхідною і щонайважливішою
передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без
яких є неможливим належне подання правової допомоги» (п. 1
ст. 9). Збереження конфіденційності такої інформації є правом
адвоката у відносинах з усіма суб'єктами права, які можуть вима-
гати її розголошення, а також і обов'язком адвоката щодо клієнта І
осіб, котрих вона стосується. Адвокату забороняється розголошу-
вати відомості, що становлять предмет адвокатської таємниці, І
використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб
(ст. 9 Закону). Забороняються вимагання від адвоката цих відомо-
стей, а також допит його як свідка з питань, що становлять адво-
катську таємницю (ст. 10 Закону). За втручання в діяльність адво-
ката, що може призвести до порушення професійної таємниці,
передбачено кримінальну відповідальність (ст. 397 КК).

3. Згідно з ч. 2 ст. 9 Закону «Про адвокатуру» адвокат може роз-
голошувати дані досудового слідства, які стали йому відомі у
зв'язку з виконанням ним своїх професійних обов'язків, тільки з
дозволу слідчого або прокурора. Адвокати, винні у розголошенні
відомостей, несуть відповідальність згідно з чинним законо-
давством. Відповідно до ч.і ст. 387 КК кримінальну відповідаль-
ність за розголошення даних досудового слідства чи дізнання без
дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання чи
досудове слідство, несуть особи, попереджені в установленому
законом порядку про обов'язок не розголошувати такі дані. Отже,
адвокат-захисник має бути офіційно попереджений про заборону
розголошення певних відомостей, і відсутність такого попе-
редження знімає обов'язок дотримання таємниці щодо зазначених
вище даних. Кримінально-процесуальний кодекс встановлює, що
дані досудового слідства можна оголосити лише з дозволу слідчо-
го або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можли-
вим. Разом з тим передбачено, що у необхідних випадках слідчий
попереджає, в тому числі й захисника, який присутній при прова-
дженні слідчих дій, про обов'язок не розголошувати без його
дозволу даних досудового слідства (ст. 121). Попередження про
нерозголошення даних досудового слідства може торкатись усіх
матеріалів справи, їх частини або окремого факту. Попередження
має бути оформлено письмово. Якщо розголошення сталося за

* Адвокат. - 2001. - № 1-2. - С. ЗО.
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відсутності такого письмового попередження, в діях адвоката-за-
хисника немає складу злочину, передбаченого ст. 387 КК*.

4. Суб'єктами, на яких поширюється обов'язок збереження
конфіденційності інформації, що складає адвокатську таємницю,
є, крім адвоката, його помічники, посадові особи адвокатського
об'єднання. Не можна з цих питань допитувати як свідків, крім за-
значених осіб, також і технічних працівників адвокатського об'єд-
нання. Цілком природньо, що останні не мають права розголошу-
вати відомості, що стали їм відомими, і охоплюються адвокат-
ською таємницею (ч. 1 ст. 10 Закону). Це правило є абсолютно
вірним, оскільки навряд чи можна перерахувати в законі всіх осіб,
котрим стає відомою конфіденційна інформація, подана адвокату
або отримана ним у зв'язку з поданням ним правової допомоги
(наприклад, такою особою доцільно вважати спеціаліста, до якого
має право звертатися адвокат згідно зі ст. 6 Закону «Про адвокату-
ру»), М. Ю. Варшавський підкреслює, що конфіденційність має
застосовуватися безвідносно до того факту, що інші особи можуть
володіти цією ж інформацією**.

5. Обсяг відомої адвокату інформації, яка не підлягає розголо-
шенню, можна визначити таким чином: це вся інформація, одер-
жана від клієнта і про клієнта, а також яка стала відомою адвокату
у зв'язку з поданням правової допомоги, здійсненням захисту і
представництва, щодо якої відсутня згода клієнта на ЇЇ розголо-
шення. Правила адвокатської етики зобов'язують зберігати кон-
фіденційність будь-якої інформації, зокрема, будь-яку Інформа-
цію про клієнта, в тому числі щодо його особи або інших осіб у
процесі здійснення адвокатської діяльності. Отже, до такої інфор-
мації належить і та, що свідчить про факт звернення особи до ад-
воката. Таке тлумачення не суперечить нормі закону «Про адвока-
туру», у якій зазначено, що предметом адвокатської таємниці
охоплюється «суть інших відомостей, одержаних адвокатом при
здійсненні своїх професійних обов'язків» (ч. 1 ст. 9).

6. Правила адвокатської етики розрізняють інформацію, що є
конфіденційною, та інформацію, що становить адвокатську таєм-
ницю. Це випливає з ч. 1, 3, 4, 6 ст. 9 Правил, де зазначено, що ін-
формацією, на яку поширюється принцип конфіденційності, ви-
знається будь-яка інформація, отримана адвокатом в процесі
здійснення адвокатської діяльності, однак, це виходить за межі
предмета адвокатської таємниці, визначеного чинним законодав-
ством. Про відомості, що становлять адвокатську таємницю, в
Правилах йдеться окремо, і дане поняття не уточнюється, оскіль-

Див: Науково-практичний коментар до кримінального кодексу України. Осо-
блива частина. - К.: Форум, 2001. - С. 785.

Барщевскип М. Адвокатская зтика. - Самара, 1999. - С. 124.
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ки його зміст визначає Закон «Про адвокатуру». Разом з тим у
Правилах підкреслюється різниця між цими видами інформації.
По-перше, конфіденційна інформація може бути розголошена у
разі «скасування» конфіденційності особою, яка зацікавлена в її
дотриманні (або її спадкоємцями); по-друге, адвокат не відповідає
за порушення принципу конфіденційності у випадках допиту його
в установленому законом порядку як свідка щодо цих обставин.
Розголошувати ж відомості, що становлять адвокатську таємни-
цю, заборонено за будь-яких обставин, у тому числі й у разі спроб
допитати адвоката з питань, які є її предметом. Останнє відповідає
Конституції України, зокрема ст. 32, якого встановлюється забо-
рона на втручання в особисте і сімейне життя, не допускається
збирання, використання і поширення конфіденційної інформації
про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом і лише в
інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав
людини.

Згідно зі ст. 14і КПК особисте життя громадян охороняється за-
коном. Отже, така інформація довіряється особою адвокату для
свого захисту і не може використовуватися слідчим, суддею про-
ти цієї особи. Виходячи з ч. 1 ст. 63 Конституції, особа має право
відмовитися свідчити проти себе, членів сім'ї та близьких роди-
чів. Це конституційне право не може бути порушено адвокатом,
якому довірена конфіденційна інформація, котру громадянин
не бажає використовувати проти себе і зазначених вище осіб, але
вимушений розкрити її адвокату задля свого (або членів сім'ї,
близьких родичів) захисту за наявністю гарантії збереження її
конфіденційності на підставі ст. 4 Закону «Про адвокатуру».

7. За розголошення відомостей, що становлять адвокатську та-
ємницю, адвокат несе дисциплінарну відповідальність. У Присязі
адвокат бере на себе обов'язок «суворо зберігати адвокатську та-
ємницю». Порушивши в цій частині Присягу адвоката України,
він має нести дисциплінарну відповідальність, передбачену ст. 16
Закону «Про адвокатуру». За розголошення визначеної в Прави-
лах адвокатської етики конфіденційної інформації адвокат також
підлягає дисциплінарній відповідальності (ст. 77). Це передбаче-
но І Законом «Про адвокатуру», де йдеться про обов'язок адвока-
та дотримуватися Правил адвокатської етики (ст. 15) І встанов-
люється дисциплінарна відповідальність за порушення Присяги
адвоката України (ст. 16). Положення про Кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури покладає на цю комісію обов'язок
здІснення контролю за додержанням адвокатами зобов'язань, що
випливають з Присяги та Правил адвокатської етики (ст. 13і ), а
крім того, Комісія має право проводити перевірки скарг та інших
документів щодо порушень, допущених адвокатом, у тому числі й
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недотримання Правил адвокатської етики. На підставі проведеної
перевірки голова КДКА може вносити подання до дисциплінарної
палати комісії про притягнення адвоката до дисциплінарної відпо-
відальності (п. 18 і).

8. Правила адвокатської етики встановлюють обов'язок адво-
ката (адвокатського об'єднання) забезпечити розуміння і дотри-
мання принципу конфіденційності його помічниками та техніч-
ним персоналом, створити умови зберігання документів, що
містять конфіденційну інформацію, які виключають доступ до
них сторонніх осіб (ч. 7, 8 ст. 9). Він не повинен приймати дору-
чення, виконання якого може потягти за собою розголошення
відомостей, конфіденційність яких охороняється Правилами, крім
випадків письмової згоди на це особи, зацікавленої у збереженні
конфіденційності, за умови, що її інтересам не буде завдано шко-
ди (ч. 1 ст. 25). В адвокатському об'єднанні жоден з адвокатів
не може прийняти доручення клієнта, якщо будь-якому адвокату
цього об'єднання це забороняється згідно з правилами, передба-
ченими ст. 23, 25 Правил (ст. 26). Правилами встановлено обо-
в'язок адвоката у разі суперечності інтересів клієнтів або немож-
ливості дотримання принципу конфіденційності розірвати угоду з
клієнтом про надання правової допомоги, якщо від нього (або
осіб, зацікавлених у збереженні конфіденційної інформації) не бу-
де отримано письмової згоди на розголошення конфіденційної ін-
формації (ч. 1 ст. 43).

Слід уточнити редакцію ст. 43 Правил адвокатської етики сто-
совно розірвання у зазначених випадках договору про подання
правової допомоги. В цій статті (як випливає з її назви) мова йде
про надання правової допомоги, тобто будь-яких її видів. Однак
обов'язок адвоката розірвати цю угоду, «якщо не буде отримано
згоди на .... розголос конфіденційної інформації», проголошений
ч. 1 ст. 43 Правил, суперечить встановленій щодо адвоката забо-
роні відмовлятись від прийнятого на себе захисту підозрюваного,
обвинуваченого, підсудного (ч. 1 ст. 7 Закону «Про адвокатуру»).
Відсутня така підстава і в КПК, де передбачено право захисни-
ка-адвоката відмовитись від виконання своїх обов'язків після до-
пуску до участі у справі лише у випадках, коли є обставини, які
згідно зі ст. 61 КПК виключають його участь у справі, у тому числі
у разі, якщо інтереси захисту одного з підзахисних суперечать ін-
тересам захисту іншого (ч. З ст. 61 КПК) та коли він свою відмову
мотивує недостатніми знаннями чи некомпетентністю.

У Кримінально-процесуальному кодексі міститься норма про
те, що захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому
відомі у зв'язку з виконанням його обов'язків (ч. 5 ст. 48). Вста-
новлено також, що документи, пов'язані з виконанням захисни-
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ком його обов'язків при участі у справі, не підлягають розголо-
шенню навіть дізнавачем, слідчим, прокурором, судом без його
згоди (ч. 8 ст. 48).

9. Суттєвими є питання, з якого моменту виникає обов'язок ад-
воката щодо нерозголошення довіреної йому інформації або тієї,
що стала відомою у зв'язку з поданням правової допомоги, строк
ДІЇ конфіденційності цієї інформації.

З моменту звернення клієнта у адвоката виникає необхідність
знайомитися з ним, його справою, збирати певну інформацію,
ознайомлюватися з документами, проводити опитування гро-
мадян, виконувати Інші дії, необхідні для подання правової допо-
моги, здійснення захисту чи представництва. Саме з першої хви-
лини спілкування клієнта і адвоката виникає обов'язок останньо-
го щодо збереження конфіденційності інформації, що надходить у
зв'язку з виконанням ним професійних обов'язків.

Час зберігання конфіденційності такої інформації не обмеже-
ний лише виконанням доручення. Дія принципу конфіденційності
не обмежена в часі. Разом з тим сам клієнт (або його спадкоємці)
може зупинити перебіг строку збереження конфіденційності Ін-
формації, давши згоду на її розголошення і зробивши це у письмо-
вій або іншій зафіксованій формі. У разі відмови від прийняття
доручення адвокат зобов'язаний зберігати конфіденційність ін-
формації, повідомленої йому клієнтом у ході переговорів про
прийняття доручення або такої, що стала йому відомою у зв'язку з
цим. З цієї норми, сформульованої у ч. 2 ст. 25 Правил адвокат-
ської етики, випливає, що виникнення обов'язку збереження кон-
фіденційності інформації виникає вже на етапі, що передує прий-
няттю доручення, і зберігається протягом невизначеного строку.
Адвокат не може при здійсненні професійної діяльності в суді
будь-яким чином порушувати конфіденційність інформації, яка
належить до предмета адвокатської таємниці або є конфіденцій-
ною згідно з Правилами адвокатської етики (ст. 57). Остання нор-
ма вступає у протиріччя з ч. 4 ст. 9 Правил, де зазначено, що адво-
кат не відповідає за порушення принципу конфіденційності у
випадках допиту його як свідка щодо обставин, які охоплюються
предметом конфіденційності інформації, передбаченим Правила-
ми адвокатської етики. Отже адвокат, який несе обов'язок перед
клієнтом і особою, котрих конфіденційна інформація стосується,
щодо збереження конфіденційності, і наділений правом її збере-
ження у відносинах з усіма суб'єктами, які можуть вимагати її
розголошення, не може розкривати навіть при допиті таку інфор-
мацію, а у разі її розголошення повинен нести відповідальність за
порушення свого обов'язку. Слід також враховувати, що адвокат
не може бути допитаний як свідок з приводу того, що йому довіре-
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но або стало відомо при здісненні професійної діяльності, якщо
він не звільнений від обов'язку зберігати професійну таємницю
особою, яка довірила Йому ці відомості (п. 1 ч. 1 ст. 69 КПК). Це ж
стосується обставин, що стали відомими захиснику при поданні
правової допомоги підзахисним або довірителям (п. 2 ч. 1 ст. 69).

Стаття 10. Гарантії адвокатської діяльності

Професійні права, честь і гідність адвоката охороняються
законом. Забороняється будь-яке втручання в адвокатську
діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадо-
вих осіб і технічних працівників адвокатських об'єднань відо-
мостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих питань
вони не можуть бути допитані як свідки.

Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення,
не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без
його згоди. Забороняється прослуховування телефонних роз-
мов адвокатів у зв'язку з оперативно-розшуковою діяльністю
без санкції Генерального прокурора України, його заступників,
прокурорів Республіки Крим, області, міста Києва.

Не може бути внесено подання органом дізнання, слідчим,
прокурором, а також винесено окрему ухвалу суду щодо пра-
вової позиції адвоката у справі.

Адвокату гарантується рівність прав з іншими учасниками
процесу.

Кримінальна справа проти адвоката може бути порушена
тільки Генеральним прокурором України, його заступниками,
прокурорами Республіки Крим, області, міста Києва. Адвоката
не можна притягнути до кримінальної, матеріальної та іншої
відповідальності або погрожувати її застосуванням у зв'язку з
поданням юридичної допомоги громадянам та організаціям
згідно з законом.

1. Професійні права адвоката, що охороняються законом, за-
кріплені у ст. 6 Закону «Про адвокатуру», а також у спеціальних
законах щодо конкретних видів його діяльності. Однак механізми
охорони їх законом є недосконалими, а гаранти адвокатської
діяльності, які мають гарантувати в тому числі й реалізацію цих
прав у повному обсязі, — недостатні для забезпечення належного
виконання адвокатом професійних повноважень. Кожне надане
адвокату професійне право повинно беззастережно виконуватися
без перешкод з боку будь-якої особи. Порушення цих прав, ство-
рення перешкод у їх здійсненні неприпустимі, а в разі допущення
таких порушень і перешкод особи, які скоїли ці дії, мають нести
сувору відповідальність.

В Основних положеннях про роль адвокатів, прийнятих VIII Кон-
гресом ООН по запобіганню злочинам у березні 1990 року, зазначе-
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но, що адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет від
переслідувань за заяви, що стосуються справи, а уряди мають забез-
печити їм можливість здійснювати їх професійні обов'язки без заля-
кування, перешкод, завдання турботи і недоречного втручання.

2. До останнього часу порушення професійних прав адвокатів і
гарантій їх діяльності не тягли за собою відповідальності посадо-
вих осіб, які їх допускали. Лише у новому Кримінальному кодексі
України, прийнятому у 2001 році, встановлено кримінальну від-
повідальність за втручання в діяльність захисника чи представни-
ка особи, до якого законодавець відносить порушення гарантій
діяльності захисника чи представника та професійної таємниці,
вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення їх правомір-
ної діяльності з подання правової допомоги (ст. 397 КК). Слід за-
значити, що згадана стаття Кримінального кодексу, встановлю-
ючи кримінальну відповідальність за втручання в діяльність за-
хисника чи представника особи, значно звужує у диспозиції зміст
«втручання», обмежуючи його втручанням лише у правомірну
діяльність захисника чи представника особи, звузивши гарантії
діяльності адвокатів, а також види діяльності, назвавши з числа
напрямів адвокатської діяльності тільки подання захисником чи
представником правової допомоги. У Конституції поняття подан-
ня правової допомоги і захисту від обвинувачення розмежовано
(ст. 59). У чинному КПК теж йдеться про два повноваження захис-
ника - здійснення захисту і подання необхідної юридичної допо-
моги при провадженні у кримінальній справі (ст. 44, 48). Напри-
клад, ст. 69 КПК забороняє допит адвоката як свідка з приводу
того, що йому довірено або стало відомо при здійсненні професій-
ної діяльності (якщо його не звільнено від обов'язку зберігати
професійну таємницю особою, яка довірила ці відомості адвока-
ту), і в той же час стосовно захисника підозрюваного, обвинуваче-
ного, підсудного і представника потерпілого, позивача, відповіда-
ча заборона допиту обмежена лише тими обставинами, які стали
їм відомі при поданні юридичної допомоги підзахисному або до-
вірителям (п. 2 ст. 69). Отже, наявним є неспівпадіння обсягу ін-
формації, таємниця якої охороняється законом, щодо адвоката і
захисника, що відбивається й на обсязі втручання у діяльність за-
хисника, в тому числі коли ним виступає у процесі адвокат.

3. Зміст «встановлених законом гарантій їх (захисника, пред-
ставника.- Аem.) діяльності», а також професійної таємниці, на які
міститься посилання у ст. 397 КК, не визначено. Законом встанов-
лено лише гарантії адвокатської діяльності, обов'язок збереження
адвокатської таємниці, а не «гарантії діяльності захисника», не
«професійну таємницю», про відповідальність за порушення яких
йдеться у Кримінальному кодексі. Гарантії адвокатської діяльно-
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сті, передбачені Законом «Про адвокатуру», зрозуміло, поши-
рюються на адвоката і тоді, коли він виступає захисником чи
представником, але вони не торкаються інших осіб, які за законом
можуть допускатися як захисники чи представники особи.

Гарантії адвокатської діяльності потребують значного розши-
рення і приведення у відповідність з чинним законодавством. Так,
у КПК наведено лише декотрі з цих гарантій стосовно захисника:
заборона огляду, розголошення чи вилучення дізнавачем, слід-
чим, прокурором, судом без згоди захисника документів, пов'яза-
них з виконанням ним його обов'язків при участі у справі (ч. 8
ст. 48). Слід зазначити, що ця норма сформульована некоректно,
оскільки в даному разі захисник не може дати на це згоди, тому
що такі документи становлять адвокатську таємницю, бо містять
відомості, одержані адвокатом при здійсненні професійних обо-
в'язків (ст. 9 Закону «Про адвокатуру»), І заборона їх розголошен-
ня є абсолютного й не може пов'язуватися з будь-якими дозволами
на це. Правила адвокатської етики такий дозвіл пов'язують лише з
інформацією, яка носить конфіденційний характер і не обіймаєть-
ся предметом адвокатської таємниці, виходить за її межі. У ст. 69
КПК йдеться про можливість допитати адвоката як свідка у разі
звільнення Його від обов'язку зберігати професійну (а не адвокат-
ську) таємницю особою, яка довірила йому ці відомості.

4. Професійні права адвоката, коли він здійснює обов'язки за-
хисника, регулюються також Кримінально-процесуальним кодек-
сом України. Наприклад, ст. 48 КПК надає право захиснику мати
конфіденційні побачення з підозрюваним чи обвинуваченим, а
після першого допиту такі побачення дозволяються без обмежен-
ня їх кількості та тривалості. Це право не може обмежуватися або
будь-яким чином ущемлюватися, побачення не може не надавати-
ся. Разом з тим практика склалася таким чином, що на кожне поба-
чення захисник має отримувати спеціальний дозвіл від особи, яка
провадить дізнання, або слідчого, судді. Нерідко ці особи своєчас-
но не надають такого дозволу, що, безумовно, є порушенням не
тільки професійних прав адвоката, але й прав людини.

У деяких регіонах України це питання вирішено у відповідно-
сті з чинним законодавством, і на побачення з підзахисним захис-
ник-адвокат отримує дозвіл на весь час ведення ним конкретної
справи. Саме такий порядок випливає із ст. 12 Закону «Про попе-
реднє ув'язнення»: особа, взята під варту, має право на побачення
з захисником з моменту Його допуску до участі у справі, підтвер-
дженого письмовим повідомленням особи або органу, в прова-
дженні яких перебуває справа, у вільний від виконання слідчих
дій час. Слід зазначити, що існуюча процедура видачі дозволів на
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побачення, тяганина, яка при цьому має місце, охоплюються
ст. 374 КК «Порушення права на захист», тобто розцінюються як
дії особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, судді з не-
допущення чи ненадання своєчасно захисника, а також інше грубе
порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на
захист. До таких дій слід віднести дії вказаних осіб, спрямовані на
несвоєчасний допуск захисника на побачення з підзахисним, зво-
лікання з видачею дозволу на побачення або створення штучних
перешкод у реалізації права захисника і підозрюваного, обвинува-
ченого, підсудного на конфіденційні побачення без обмеження їх
кількості і тривалості, зволікання з пред'явленням обвинувачення
з метою недопуску захисника і допит підозрюваного чи обвинува-
ченого як свідка, що є порушенням ст. 63 Конституції України.

5. Прикладів порушення професійних прав адвокатів можна на-
вести багато. Спілка адвокатів неодноразово зверталася з приводу
цих фактів до посадових осіб правоохоронних органів щодо усу-
нення зазначених порушень, проте вони, на жаль, все ще мають
місце*.

6. На необхідності суворого дотримання законодавства про га-
рантії адвокатської діяльності, усунення порушень професійних
прав адвоката, на недопущенні втручання в їх діяльність, непри-
пустимості фактів тиску на них особливо наголошується в Указі
Президента України від ЗО вересня 1999 р. «Про деякі заходи що-
до підвищення рівня роботи адвокатури».

Гарантії діяльності адвокатів передбачені Основними положен-
нями про роль адвокатів, прийнятими VIII Конгресом ООН по за-
побіганню злочинам у серпні 1990 року. В них, зокрема, йдеться
про обов'язок забезпечити адвокату здійснення його професійних
прав щодо своєчасного ознайомлення з інформацією, документа-
ми, матеріалами справи, додержувати конфіденційності консуль-
тацій та комунікацій адвоката з клієнтом; п. 17 Основних поло-
жень встановлює, що там, де безпека адвокатів перебуває під за-
грозою у зв'язку з виконанням професійних обов'язків, вони ма-
ють бути адекватно захищені властями.

7. Заборона будь-якого втручання в адвокатську діяльність по-
в'язана зі специфікою виконуваних адвокатом професійних функ-
цій. Правила адвокатської етики встановлюють, що адвокат не по-
винен при виконанні доручення клієнта керуватися вказівками ін-
ших осіб стосовно змісту, форм, методів, послідовності й часу
здійснення його професійних прав і обов'язків, якщо вони супере-
чать його власній уяві про оптимальний варіант виконання дору-
чення (ст. 5).

* Див.:Адвокат.-2001.-№4-5.-С. 72-73.
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8. До кола осіб, яких не можна допитати як свідків з питань, що
становлять адвокатську таємницю, слід віднести, крім адвоката,
його помічника, посадових осіб адвокатського об'єднання (напри-
клад, завідувача, його заступника), технічних працівників (напри-
клад, секретаря, консультанта, бухгалтера та ін.) (див. коментар
до ст. 9).

Правила адвокатської етики передбачають, що інші адвокати
об'єднання не можуть приймати доручення, виконання якого мо-
же потягти за собою розголошення відомостей, конфіденційність
яких охороняється цими Правилами, зокрема це стосується випад-
ків, коли діяльність адвокатів здійснюється в одному приміщенні,
коли вони користуються технічними послугами одного Й того са-
мого технічного персоналу, спільною офісною технікою, пере-
бувають при здійсненні професійної діяльності у відносинах регу-
лярного спілкування, пов'язаного з технічними особливостями
організації роботи об'єднання (ч. З ст. 26).

9. Нерідко на порушення ст. 10 закону «Про адвокатуру» роб-
ляться спроби допитати адвоката як свідка з питань, що стано-
влять адвокатську таємницю. Наприклад, слідчий з'явився в адво-
катське об'єднання і пред'явив постанову про здійснення там ви-
їмки документів стосовно справи, яка велася одним з адвокатів
цього об'єднання. Слідчому видали корінець ордера (в даному ви-
падку йдеться про старий зразок ордера), а інші документи не ви-
дали, оскільки вони становлять адвокатську таємницю. Після цьо-
го слідчий знов порушив гарантії адвокатської діяльності, зро-
бивши спробу допитати адвоката як свідка з обставин, що охоп-
люються адвокатською таємницею, доставивши його приводом
для дачі показань. На цьому порушення з боку слідчого не припи-
нилися, і вночі у квартирі адвоката було проведено обшук. Пере-
глядалися адвокатські провадження, документи, що містили дані,
які є предметом адвокатської таємниці, були вилучені документи,
що знаходилися у адвоката у справах, які він проводив раніше, що
складають адвокатську таємницю. Такі дії слідчого є безумовним
порушенням охоронюваних законом професійних прав адвоката і
гарантій адвокатської діяльності. Тепер згідно з чинним законо-
давством встановлена кримінальна відповідальність за подібні дії.

10. Відповідно до ч. 2 ст. 42 ЦПК не можуть бути свідками
представники або захисники з обставин, що стали їм відомими у
зв'язку з виконанням цих повноважень.

11. Згідно з практикою Європейського Суду з прав людини
проведення обшуку в помешканні адвоката (офісі, квартирі) ви-
знається порушенням професійних прав адвоката.

Для України є досить болючим питання щодо того, чи можуть
правоохоронні органи, і якщо так, то за яких обставин, обшукати
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офіс адвоката; чи не порушуватиме це Конвенцію про захист прав
людини і основних свобод, яка є, як відомо, частиною національ-
ного законодавства України? Відповідь на це питання може бути
знайдено у рішенні Європейського Суду з прав людини у справі
Німец (Niemietz) проти Німеччини.

Обставини справи такі. За фактом надходження до одного з
суддів листа загрозливого змісту було порушено кримінальну
справу. У ході розслідування було здійснено обшук офісу адвока-
та Німеца для того, щоб знайти документи, які могли б вказати на
особу, яка написала зазначеного листа. Було вилучено дані щодо
клієнтів та кілька адвокатських досьє, але розшукувані документи
не були знайдені.

Німец у своїй скарзі висловив впевненість, що обшук його офі-
су призвів до порушення ст. 8 Конвенції, яка охороняє право на
повагу до приватного і сімейного життя, до житла і до таємниці
кореспонденції.

Розглядаючи цю скаргу, Суд зауважив, що повага до приватно-
го життя повинна також охоплювати, до певної міри, право і мож-
ливість людини встановлювати і підтримувати стосунки з іншими
людьми. Тому нема підстав для обмежувального тлумачення по-
няття «приватне життя»; воно повинно включати і професійну або
ділову діяльність людини, оскільки це є, зрештою, чи не єдиною
можливістю для більшості людей підтримувати стосунки з навко-
лишнім світом.

У законодавствах деяких країн, які є учасниками Конвенції, до
речі, визначається, що значення слова «дім» включає також при-
міщення, які використовуються для будь-яких видів діяльності
професійного або ділового характеру. Крім того, інтерпретація
термінів «приватне життя» і «дім», яка враховує професійну або
ділову активність людини, повною мірою узгоджується із зміс-
том та метою ст. 8 Конвенції.

Суд досліджував втручання органів слідства з точки зору по-
ложень ч. 2 ст. 8, що встановлюють умови, за яких державні орга-
ни можуть правомірно обмежувати права, гарантовані ст. 8. При
цьому з'ясувалося, що ордер (постанову) на обшук було видано
звичайним способом (тобто без будь-яких застережень), що до-
зволяло слідчим переглянути практично будь-які документи, які
знаходилися в адвокатському офісі. Цей факт було відзначено як
суттєвий, оскільки в Німеччині обшук в офісі адвоката не супро-
воджується якимись спеціальними процедурними гарантіями, як,
наприклад, наявність незалежного спостерігача (свідка, понятого)
тощо. Однак більш важливим для вирішення справи на користь
заявника було встановлення факту вторгнення до професійної та-
ємниці адвоката у такому масштабі, який абсолготио не відповідав
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необхідності і був невиправданим за наявних обставин справи.
Суд наголосив у зв'язку з цим: «...посягання на професійну таєм-
ницю адвоката може позначитися на належному відправленні пра-
восуддя і, отже, порушити права, які гарантуються ст. 6 Конвенції.
До того ж, неминучий при цьому розголос міг справити негатив-
ний вплив на професійну репутацію заявника в очах як Його клієн-
тів, так і громади в цілому» (параграф 37 рішення).

Таким чином, обшук в офісі адвоката, результатом якого стало
ознайомлення третіх осіб (крім самого адвоката та його клієнта) з
адвокатськими провадженнями та іншими професійними відомо-
стями, не тільки порушує ст. 8 Конвенції, але Й створює загрозу
для реалізації принципів справедливого суду, включаючи право
на захист.

12. Документи, пов'язані з виконанням адвокатом доручення,
не підлягають огляду, розголошенню, вилученню без згоди адво-
ката, який має узгодити це питання зі своїм клієнтом. Нерідко по-
садові особи не тільки вимагають від адвоката розголошення цих
даних, а й наполягають на наданні для ознайомлення певних доку-
ментів, котрі є конфіденційними і не підлягають розголошенню
відповідно до ст. 32 Конституції та ст. 9 Правил адвокатської ети-
ки. Наприклад, суддя безпідставно вимагав від адвоката подання
непередбачених законом документів на підтвердження його пов-
новажень - угоди про подання правової допомоги. Документом,
що підтверджує повноваження адвоката, є ордер, що видається ад-
вокатським об'єднанням або виписується адвокатом, який займа-
ється адвокатською діяльністю індивідуально на підставі угоди
про подання правової допомоги. В Указі Президента України від
ЗО вересня 1999 р. «Про деякі заходи щодо підвищення рівня ро-
боти адвокатури» ордер розглядається як документ, що видається
адвокатам для підтвердження повноважень з представництва або
захисту клієнта, про це ж Йдеться у п. «є» ст. 10 Положення про
кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури і в постанові
Пленуму Верховного Суду України від 7 липня 1995 р. № 10 «Про
застосування законодавства, що забезпечує підозрюваному, обви-
нуваченому, підсудному право на захист».

13. Заборона прослуховування телефонних розмов та перегля-
ду кореспонденції, передбачена ст. 31 Конституції, має особливе
значення в роботі адвоката, оскільки дозволяє Йому зберігати ад-
вокатську таємницю, конфіденційність довіреної клієнтом інфор-
мації. Згідно з Конституцією винятки щодо такої заборони може
встановити лише суд (в цій частині коментовану статтю слід при-
вести у відповідність з чинним законодавством).

Європейський Суд з прав людини поширює свою позицію про
неухильне забезпечення конфіденційності спілкування адвоката
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зі своїм клієнтом на будь-які способи такого спілкування: листу-
вання, телефонні розмови тощо. Це було підтверджено у справі
Кемпбелл (Campbell) проти Сполученого Королівства, в якій за-
явник скаржився, що листи до І від його адвоката були розкриті і
перечитані персоналом в'язниці. Заявник додав, що він був обме-
жений у контактах зі своїм адвокатом через те, що розумів, що
«його кореспонденція може бути прочитана [...] і зафіксована пер-
соналом в'язниці».

Кемпбелл заявив, що велика кількість листів до і від його адво-
ката стосувалася судових позовів та скарг проти службових осіб
в'язниці. На його думку, зміст принципу конфіденційності сто-
сунків між юристом і клієнтом полягає у тому, аби дати особі
можливість консультуватися з його повіреним вільно і без ризику,
що така інформація може стати відомою не тільки його процесу-
альним опонентам, а й особам, під адміністративною владою яких
він перебуває.

Британський уряд (відповідач у справі) у своїх запереченнях до
цієї заяви визнав, що кореспонденція ув'язнених може інспекту-
ватися згідно з чинним на той час законодавством, яке було опуб-
ліковано і є доступним для всіх в'язнів. Отже пан Кемпбелл та
його адвокат були поінформовані про те, що їхня кореспонденція,
у відповідності із передбаченими законодавством процедурами,
може перлюструватись.

Суд постановив, що консультації з юристом мають бути віль-
ними і відбуватися в умовах, які не перешкоджають повному і не-
обмежуваному обговоренню будь-яких питань. Суд зазначив та-
кож, що стосунки адвоката з клієнтом є, в принципі, «привілейо-
ваними», тому піддання кореспонденції захисника і його клієнта
інспекції, особливо особами або органами, безпосередньо за-
цікавленими в ознайомленні зі змістом листів, порушує принцип
професійної таємниці адвоката. При цьому Суд також підкреслив,
що не вбачає жодної межі між різними, залежно від змісту, катего-
ріями кореспонденції адвоката та Його клієнта, яка в будь-якому
випадку має приватний і конфіденційний характер. У принципі,
на думку Суду, таке листування перебуває під захистом ст. 8 Кон-
венції, яка передбачає право на повагу до приватного і сімейного
життя, житла і таємниці кореспонденції.

Це означає, що посадові особи в'язниці можуть розкрити лист
від адвоката до в'язня (чи навпаки), коли вони мають достатні
підстави, щоб вважати, що цей лист містить дещо, заборонене за-
коном для пересилання, і тільки в тому разі, коли інші засоби ви-
явлення таких предметів потерпіли невдачу. При цьому листа мо-
же бути тільки розкрито, але Його не можна читати. Крім того,
необхідно забезпечити достатні гарантії, які запобігали б читанню
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листа, наприклад, розкрити листа у присутності самого в язня.
Читання листів в'язня до і від адвоката, вів далі Суд, може бути
дозволене тільки за виняткових обставин, коли адміністрація
місця ув'язнення має «розсудливу причину», щоб вважати, що ад-
вокат та/або його клієнт зловживають правом на конфіденційність
листування та зміст листа може створити загрозу безпеці в'язни-
ці, безпеці інших ув'язнених або інші небезпечні ситуації кри-
мінальної природи. Що можна розуміти під терміном «розсудлива
причина», залежатиме від усіх обставин, але визнання наявності
такої причини вимагає існування фактів або інформації, які по-
винні переконати об'єктивного спостерігача, що конфіденційним
каналом зв'язку між адвокатом і клієнтом зловживали.

Уряд наполягав на тому, що далеко не завжди можна цілком
покластися на професійну компетентність і доброчесність адво-
катів. Останні доволі часто порушують дисциплінарні правила та
зловживають своїми правами. Але Суд не був переконаний цими
аргументами. Можливість дослідження кореспонденції за наявно-
сті «розсудливої причини», на думку Суду, забезпечує достатні
гарантії від можливості зловживання. Всі втручання у спілкуван-
ня обвинуваченого з його адвокатом призводять до конфліктів зі
ст. 8 Конвенції. У деяких випадках можуть бути порушені гаран-
тії права на захист, особливо ті, що закріплені у ст. 6 Конвенції
(«Право на справедливий судовий розгляд»), а саме: право мати
достатньо часу і можливостей для підготовки свого захисту
(ч. З (Ь) ст. 6) та право використовувати правову допомогу захис-
ника (ч. З (с) ст. 6).

Очевидно, що гарантії конфіденційності не можуть бути обме-
жені лише забезпеченням свободи спілкування з клієнтом персо-
нально або листуванням. Виконання адвокатом своїх обов'язків
захисника в кримінальному судочинстві вимагає додержання про-
фесійної таємниці у більш широкому діапазоні. Тому здається
цілком закономірним поширення висновків вищенаведеного су-
дового рішення на такі, наприклад, ситуації, як прослуховування
телефонних розмов, використання записуючих пристроїв в офісі
адвоката тощо.

14. Адвокат самостійно і без будь-якого втручання обирає пра-
вову позицію. Зрозуміло, адвокат не може відстоювати позицію,
яка погіршить становище клієнта. Це випливає з обов'язку адво-
ката не використовувати свої повноваження на шкоду особі, в ін-
тересах якої прийняв доручення. У разі, коли в кримінальній спра-
ві підзахисний не визнає себе винуватим, адвокат-захисник не
може відстоювати іншу позицію, і має ставити питання про неви-
нуватість підзахисного і його виправдання. Коли у захисника-ад-
воката є підстави для сумніву стосовно визнання підзахисним ви-
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ни, він є незалежним у правовій позиції і має право спростовувати
визнання підзахисним своєї вини. У цивільних справах адвокат,
діючи як представник, має займати правову позицію, котра обо-
в'язково узгоджується з клієнтом.

Уразі, коли адвокат дійде висновку щодо відсутності фактич-
них І правових підстав для виконання доручення, він зобов'язаний
повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну доручення або
відмовитись від прийнятого доручення. Про необхідність інфор-
мування клієнта щодо правової позиції у справі Йдеться у ст. 21
Правил адвокатської етики. Зокрема, адвокат до підписання угоди
про подання правової допомоги повинен з'ясувати всі відомі
клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні наявно-
сті правової позиції у справі та її змісті. Саме особливості стосун-
ків адвоката з клієнтом обумовлюють недозволеність втручання в
адвокатську діяльність, І зокрема стосовно правової позиції адво-
ката.

15. Рівність прав адвоката з іншими учасниками процесу за-
кріплено, зокрема, у ст. 16 і КПК, де зазначено, що прокурор, за-
хисник та інші названі у ч. 5 особи беруть участь у судовому засі-
данні як сторони і користуються рівними правами та свободою у
наданні доказів, їх дослідженні та доведенні їх переконливості пе-
ред судом. У ст. 261 КПК закріплено рівність прав сторін у су-
довому розгляді.

36. Норма, що визначає неможливість притягнення адвоката до
кримінальної, матеріальної чи іншої відповідальності або погрози
її застосуванням у зв'язку з поданням правової допомоги громадя-
нам та організаціям згідно з законом, відповідає аналогічним нор-
мам, закріпленим у міжнародних стандартах адвокатської профе-
сії, Зокрема, п. «в» ст. 16 Основних положень про роль адвокатів,
прийнятих у серпні 1990 року VIII Конгресом ООН по запобі-
ганню злочинам, передбачає обов'язок урядів забезпечити виклю-
чення можливості піддавати адвоката покаранню або погрожува-
ти його застосуванням та можливості обвинувачення, застосуван-
ня адміністративних, економічних та інших санкцій за дії адво-
ката, здійснювані відповідно до визнаних професійних обов'язків,
стандартів та етичних норм. Разом з тим встановлено гарантії що-
до порушення кримінальної справи проти адвоката. Законодавець
визначив, що порушити її можуть лише певні особи, прямо пере-
числені у ч. 5 ст. 10 закону «Про адвокатуру».

Стаття 11. Соціальні права адвоката та його помічника

Адвокат та його помічник користуються правом на відпуст-
ку та на всі види допомоги по державному соціальному стра-
хуванню.
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Внески на державне соціальне страхування сплачуються
адвокатом та його помічником на рівні осіб, які займаються
діяльністю, заснованою на особистій власності фізичної осо-
би та виключно на її праці.

Призначення і виплата адвокату та його помічнику допомо-
ги і пенсій по державному соціальному страхуванню провадя-
ться відповідно до законодавства про соціальне страхування
і соціальне забезпечення.

1. Конституція України встановила, що громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є різними перед законом.

Закон «Про адвокатуру» виділяє серед соціальних прав адвока-
та та його помічника право на відпустку та на всі види допомоги
по державному соціальному страхуванню, Право на відпустку
передбачено ст. 45 Конституції України і регулюється законом
«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. № 504/96-ВР (з подаль-
шими змінами і доповненнями). Слід зауважити, що адвокати не є
суб'єктами трудових правовідносин, з ними не укладається трудо-
вий договір на здійснення адвокатської діяльності, він не є служ-
бовцем, його не приймають на роботу і не звільняють, адже свій
статус і повноваження він набуває з отриманням свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю, а втрачає їх з анулю-
ванням цього свідоцтва, однак, маючи свідоцтво, може не займа-
тися цим видом діяльності. Адвокат не отримує заробітної плати,
а одержує від свого клієнта плату (гонорар) на підставі договору
по подання правової допомоги. Правом на щорічну відпустку ад-
вокат може користуватися на свій розсуд залежно від зайнятості в
судовому процесі або у виконанні іншого доручення клієнта. Він
не отримує оплачуваної відпустки, оскільки його заробітком є ли-
ше гонорар.

2. Помічник адвоката приймається на роботу за контрактом з
додержанням законодавства про працю, Йому виплачується заро-
бітна плата, отже й інші права, передбачені трудовим законодав-
ством, йому гарантуються (див. коментар до ст.8).

3. Адвокати сплачують внески до Пенсійного фонду України,
де обов'язково реєструються, у розмірі, який встановлюється від-
повідним законодавством.

Допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у зв'яз-
ку з вагітністю і пологами надається адвокатам органами Фонду
соціального страхування України за умови сплати ними страхо-
вих внесків до Фонду, що передбачено Порядком визначення роз-
міру допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та у
зв'язку з вагітністю і пологами особам, які мають постійно обчис-
люваний доход, та особам, доход яких повністю може бути обчис-
лений лише за результатами роботи за рік, затвердженим постано-
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вою Кабінету Міністрів України від 28 червня 1997 р. №651 (з по-
дальшими змінами і доповненнями).

Стаття 12. Оплата праці адвоката та його помічника

Оплата праці адвоката здійснюється на підставі угоди між
громадянином чи юридичною особою і адвокатським об'єд-
нанням чи адвокатом.

У разі участі адвоката у кримінальній справі за призначен-
ням та при звільненні громадянина від оплати юридичної до-
помоги через його малозабезпеченість оплата праці адвоката
здійснюється за рахунок держави в порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. Порядок призначення адвоката
для подання юридичної допомоги громадянам визначається
кримінально-процесуальним законодавством.

Якщо договір розривається достроково, оплата праці адво-
ката провадиться за фактично виконану роботу. У разі нена-
лежного виконання доручення на вимогу громадянина або
юридичної особи, які уклали договір з адвокатом чи з адвокат-
ським об'єднанням, внесена плата повертається їм повністю
або частково, а при виникненні спору - за рішенням суду.

Порядок оплати праці помічника адвоката визначається
угодою між ним та адвокатом чи адвокатським об'єднанням.
Заробітна плата помічника адвоката не може бути нижчою від
встановленого державою мінімального розміру заробітної
плати.

1. Закон України «Про адвокатуру» визначає, що адвокатом ви-
конується певна робота, передбачена договором, який укладаєть-
ся громадянином чи юридичною особою з адвокатом чи з адвокат-
ським об'єднанням, і у якому передбачаються умови оплати праці
адвоката.

В угоді про подання правової допомоги (договорі, контракті)
визначається обов'язок сторони (клієнта) сплатити гонорар за дії
адвоката з подання правової допомоги, а у випадку необхідності -
й фактичні витрати, пов'язані з виконанням угоди. ЦІ витрати
не включаються до суми гонорару, який є винагородою за викона-
ні адвокатом дії з подання правової допомоги.

Термін «гонорар» щодо адвокатської діяльності застосовується
не тільки в Правилах адвокатської етики. Крім того, його вжито,
наприклад, Міністерством фінансів України у листі Кабінету
Міністрів України від 20 грудня 2001 р. № 31-052-3-8/4747 «Що-
до реалізації пункту 6 Указу Президента України від 30.09.99
№ 1240». В ньому зазначено, що «у разі внесення клієнтом коштів
на покриття витрат валовий доход адвоката складатиме суму го-
норару і суму коштів на покриття витрат», а «до Книги обліку
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доходів і витрат, яку зобов'язаний вести адвокат (підсумкові дані
обліку доходів і витрат якої за квартал (рік) є підставою для запов-
нення декларацій про доходи, що підлягають оподаткуванню),
вносяться суми гонорару і коштів, внесених клієнтом на покриття
витрат, пов'язаних з виконанням угоди, в порядку, визначеному
цією угодою», «сума гонорару та видатків на покриття витрат,
пов'язаних з виконанням доручення по відповідній угоді, не вне-
сених (сплачених) клієнтом (його представником) у звітному пе-
ріоді (кварталі, році) переноситься адвокатом у наступний період
(квартал, рік)»*.

У Правилах адвокатської етики зазначено, що «гонорар є єди-
ною допустимою формою отримання адвокатом винагороди за
подання правової допомоги клієнту» (ст. 33). В угоді про подання
правової допомоги, яка має укладатися у письмовій формі, міс-
тяться дані щодо розміру гонорару, визначаються порядок його
обчислення (фіксована сума чи погодинна оплата) і внесення
(авансування, оплата за результатом тощо); розмір, порядок об-
числення і внесення фактичних видатків, пов'язаних з виконан-
ням доручення (ст. 17).

Невиконання цих норм є підставою для притягнення адвоката
до дисциплінарної відповідальності, оскільки у Присязі адвоката
України є посилання на обов'язок суворо додержувати Правил ад-
вокатської етики; порушення Присяги є підставою до застосуван-
ня дисциплінарного стягнення (ст. 16 Закону «Про адвокатуру»)
або припинення адвокатської діяльності і анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатського діяльністю (ст. 17 Закону).

2. Гонорар має бути розумно обгрунтованим за розміром, незва-
жаючи на те, що сторони на свій розсуд визначають цю суму. Тому
в Правилах адвокатської етики наводяться фактори, які мають бу-
ти взяті до уваги при визначенні обґрунтованого розміру гонорару:
обсяг часу І роботи з виконання доручення, ступінь складності та
новизни правових питань, необхідність досвіду для успішного ви-
конання доручення; вірогідність того, що прийняття доручення пе-
решкоджатиме прийняттю або виконанню інших доручень; необ-
хідність відряджень; важливість доручення для клієнта; роль адво-
ката в досягненні гіпотетичного результату, якого бажає клієнт;
вимоги клієнта щодо строків виконання доручення; тривалість
професійних відносин з клієнтом при виконанні доручення; про-
фесійний досвід, науково-теоретична підготовка, репутація, значні
професійні здібності адвоката (п. 1—9 ч. З ст. 33). Слід зазначити,
що більшість з наведених факторів, зокрема пов'язаних з само-
оцінкою адвоката, можуть бути визначені лише суб'єктивно і

* Див.: Адвокат. -• 2001. - № 4-5. - С. 65-68.

66



не завжди відповідатимуть дійсності. Разом з тим, наведений пере-
лік надає можливість адвокату обґрунтовувати розмір гонорару.

3. Правилами допускається визначення за домовленістю між
адвокатом і клієнтом (із закріпленням в угоді) доплат до гонорару
за позитивний результат у справі (п. 6 ч. 4 ст. 33), можливість
зміни гонорару у зв'язку зі збільшенням або зменшенням обсягу
правової допомоги (п. 7 ч. 4 ст. 33) тощо. Обґрунтовуючи в угоді
суми видатків на витрати, пов'язані з організацією виконання
доручення, адвокат повинен пам'ятати, що збільшення їх орієн-
товного обсягу, визначеного в угоді, обов'язково має узгоджува-
тися з клієнтом щодо погашення ним необумовлених раніше ви-
датків. Як правило, це витрати на оплату роботи фахівців, які
дають свої висновки; транспортні витрати; оплата технічних ро-
біт, наприклад друкарських, ксерокопіювання; перекладу, нота-
ріальних послуг, телефонних розмов.

4. Право на обернення гонорару у власність адвоката в повному
обсязі виникає лише після завершення виконання доручення; в пе-
ріод подання правової допомоги, визначеної угодою, адвокат мо-
же частково списувати гонорар за обсяг виконаної роботи, якщо
інше не передбачено угодою (ч. 1 ст. 36 Правил).

5. Складні стосунки виникають між адвокатом і клієнтом при
достроковому розірванні угоди про подання правової допомоги з
ініціативи клієнта або адвоката (адвокатського об'єднання).

Слід розрізняти причини розірвання угоди - неналежне вико-
нання доручення; відмова від адвоката; заміна адвоката за бажан-
ням клієнта або у зв'язку з обставинами, що виключають його
участь у справі; усунення від участі у справі тощо.

Залежно від причин розірвання угоди за ініціативою клієнта
вирішується питання про повернення гонорару. Закон однозначно
встановив, що при достроковому розірванні договору оплата пра-
ці адвоката здійснюється лише за обсяг виконаної адвокатом ро-
боти. Цей обсяг буває досить складно визначити й оцінити, тому в
угоді бажано досить ретельно обумовити обсяг роботи, вартість
окремих, найбільш складних її етапів тощо.

6. У разі неналежного виконання доручення на вимогу особи
(фізичної, юридичної), яка уклала договір, внесена плата повер-
тається повністю або частково.

На відміну від закону, який містить дві умови щодо повернення
гонорару при неналежному виконанні доручення - вимога особи,
яка уклала договір, а також обсяг повернення гонорару - Правила
адвокатської етики зобов'язують адвоката повернути клієнту од-
разу після розірвання угоди фактично внесений гонорар.

Тут слід погодитися з думкою, висловленою у коментарі до Фе-
дерального закону «Об адвокатской деятєльности и адвокатуре в

з* 67



Российской Федерации»*, про те, що цивільно-правова відпо-
відальність адвоката перед довірителем має бути обмежена сумою
гонорару, отриманого адвокатом за роботу по справі. НІ за яких
обставин, на думку авторів коментарю, за виключенням тих, коли
адвокат так і не приступив до роботи по справі, гонорар не пови-
нен повертатися довірителю в повному обсязі.

Нагадаємо, що підзаконний нормативно-правовий акт, яким є
Правила адвокатської етики, не може змінювати норму закону.
Крім того, слід зазначити, що «фактична відмова від виконання
доручення» не може бути підставою для несплати за вже виконану
адвокатом роботу; у Правилах уточнюється, що це не стосується
випадків, коли згідно з законом і цими Правилами допускається
одностороннє розірвання адвокатом угоди (ч. 1 ст. 37). До того ж,
адвокат, який безпідставно відмовився від виконання доручення,
підлягає дисциплінарній відповідальності, а не покаранню шля-
хом неотримання гонорару, частина якого їм відпрацьована. Це
фактично не спростовується ч. 2 ст. 37 Правил, де йдеться про
право адвоката вимагати сплати гонорару в частині виконаної ним
роботи або списати відповідну частину внесеного гонорару, якщо
інше не передбачене угодою.

7. Неналежним виконанням доручення Правила визнають та-
кий рівень роботи адвоката, який не відповідає Закону і цим Пра-
вилам (п. 1 ч. 1 ст. 37). Факт неналежного виконання доручення
має бути встановленим, адже виникають ситуації, коли клієнт, от-
римавши правову допомогу, подає скаргу, звинувачуючи адвока-
та в тому, що у справі не досягнуто очікуваного ним результату.
Правила адвокатської етики таким чином орієнтують адвокатів
щодо зазначених випадків: у разі нерозуміння клієнтом об'єктив-
них характеристик доручення, обсягу професійних прав І обов'яз-
ків адвоката клієнту мають бути дані відповідні роз'яснення; як-
що адвокат дійде висновку про відсутність фактичних і правових
підстав для виконання доручення, він зобов'язаний повідомити це
клієнту і узгодити зміну змісту доручення, що відповідав би тому
гіпотетичному результату, котрий може бути досягнутий згідно з
чинним законодавством; повідомляючи клієнта про можливий ре-
зультат виконання доручення, адвокат ие має права давати запев-
нення і гаранти стосовно результату виконання доручення, спри-
яти формуванню у нього необгрунтованих надій і уявлень, що
адвокат може вплинути на результат засобами іншими, окрім сум-
лінного виконання своїх професійних обов'язків (ст. 20, 21).

В окремих ситуаціях буває очевидним, що рівень правової до-

* Див: Постатейний комментарий к федеральному закону «Об адвокатскойде-
ятельяости и адвокатуре Российской федерации» / К. Питулько, В. Коряковцев. -
СПб: «Питер», 2002. - Ст. 71.
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помоги є неналежним (наприклад, якщо згідно з ч. 7 ст. 48 КПК
адвокат-захисник сам відмовився від виконання своїх обов'язків,
мотивуючи це недостатніми знаннями або некомпетентністю).

Коли для належного виконання доручення адвокату невистачає
рівня компетентності і він потребує у зв'язку з цим спеціальної
підготовки через відсутність у нього спеціальних знань закону,
що підлягає застосуванню у даному випадку, він повинен обов'яз-
ково попередити про це клієнта до укладення з ним угоди. Слід
наголосити, що адвокат зобов'язаний дотримуватися умов, сфор-
мульованих Правилами адвокатської етики щодо визначення сво-
їх можливостей по виконанню угоди при її укладенні з клієнтом.
Недотримання зазначених у Правилах умов, що може призвести
до негативного впливу на якість подання правової допомоги, до
низького її рівня, слід розцінювати як грубе порушення адвокатом
професійних обов'язків, що тягне за собою дисциплінарну відпо-
відальність.

Якщо виникає спір між адвокатом і клієнтом щодо неналежно-
го виконання доручення, він може бути вирішений головою адво-
катського об'єднання, коли адвокат є членом цього об'єднання,
дисциплінарною палатою КДКА або в судовому порядку.

8. Відмовляючись від адвоката, особа, яка уклала договір, може
не пояснювати причину такої відмови і зобов'язана оплатити об-
сяг виконаної роботи. Коли після розірвання угоди з попереднім
адвокатом укладається угода з новим адвокатом, Правила адво-
катської етики рекомендують останньому сприяти по можливості
отриманню сум гонорару, належних іншому адвокату за фактично
виконаний ним обсяг роботи (п. 1 ч. 2 ст. 38). Але треба зауважи-
ти, що таке сприяння не означає розрахування з попереднім адво-
катом за рахунок коштів адвоката, який розпочав подальшу ро-
боту у справі. У разі усунення адвоката-захисника від участі у
справі підозрюваному, обвинуваченому, підсудному надається
можливість запросити іншого захисника (ч. 4 ст. 46 КПК). В тако-
му разі діяльність обох захисників має бути оплаченою.

9. Згідно з кримінально-процесуальним законодавством захис-
ник призначається, коли відповідно до вимог ч. 1 та 2 ст. 45 КПК
участь його є обов'язковою, але підозрюваний, обвинувачений,
підсудний не бажає або не може запросити захисника І коли він
бажає його запросити, але за відсутністю коштів чи з інших об'єк-
тивних причин не може цього зробити. Особа, яка провадить ді-
знання, слідчий чи суд, можуть призначити захисника через адво-
катське об'єднання, причому вимога цих осіб про призначення за-
хисника є обов'язковою для керівника адвокатського об'єднання
(ст. 47).

Оплата праці захисника у разі його участі у справі за призна-
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ченням провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах,
встановлених Кабінетом Міністрів України. Відповідно до п. З
Порядку оплати праці адвокатів з подання громадянам правової
допомоги у кримінальних справах за рахунок держави, затвердже-
ного постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 р.
№ 821, оплата праці адвокатів здійснюється згідно з цим поряд-
ком за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за пов-
ний робочий день. Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний
робочий день, то його праця оплачується пропорційно затрачено-
му ним часу.

Відшкодування державі витрат у разі участі у справі захисника
за призначенням може буде покладено за згодою засудженого або
осіб, які несуть майнову відповідальність за його дії, на них (ч. 6
ст. 93 КПК).

Здійснення захисту за призначенням не потребує укладення
угоди. Але у разі, коли такий намір виникне у особи, яка уповно-
важена її укладати, не допускається на будь-якій стадії подання
правової допомоги, що передбачає внесення гонорару.

10. Конституція України визначила, що у випадках, встановлених
законодавством, правова допомога подається безоплатно. Спеціаль-
ного закону щодо безоплатної правової допомоги не існує, але в де-
котрих випадках правова допомога подається безкоштовно. Так, За-
кон «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» від
17 квітня 1991 р. № 962-ХІТ встановлює, що особи, реабілітовані від-
повідно до цього закону, мають право на безоплатну консультацію
адвокатів з питань, пов'язаних з реабілітацією. Закон «Про статус ве-
теранів війни, гарантії їх соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р.
№ 3551-ХІІ містить аналогічні положення щодо звільнення від пла-
ти за юридичні консультації з питань про соціальний захист ветера-
нів війни та осіб, на яких поширюється дія цього закону. Закон «Про
порядок відшкодування шкоди, завданої громадянину незаконними
діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду»
від 1 грудня 1994 р. № 266/94-ВР передбачає право громадянина на
відшкодування сум, сплачених ним у зв'язку з поданням йому юри-
дичної допомоги.

Необгрунтована відмова або ухилення адвоката від подання
правової допомоги безоплатно у випадках, прямо передбачених за-
коном, є неприпустимою. Адвокату забороняється у випадках, ко-
ли особа має право на безоплатну правову допомогу, добиватися
винагороди за надану правову допомогу. Якщо клієнт, якому по-
відомлено про право отримання безкоштовної правової допомога,
бажає сплатити кошти, адвокат вправі їх прийняти (ст. 51 Правил),

11. Помічник адвоката, на відміну від адвоката, отримує заро-
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бітну плату, яка не може бути нижчою, ніж її мінімальний розмір,
встановлений державою.

12. Питання, пов'язані з оподаткуванням адвокатської діяльно-
сті, є досить складними. Кабінет Міністрів України у листі від
20 грудня 2001 p., даючи відповідь Спілці адвокатів щодо реаліза-
ції пункту 6 Указу Президента України від ЗО вересня 1999 р.
№ 1240 в частині Інструкції з оподаткування адвокатської діяль-
ності та Положення про бухгалтерський облік в адвокатських
об'єднаннях, зокрема, підкреслив, що приватний адвокат не звіль-
няється від обов'язку нарахування, утримання і перерахування до
бюджету прибуткового податку з доходів, що виплачуються осо-
бам, які перебувають з ними у трудових відносинах (помічники
адвокатів, секретарі, технічні працівники тощо).

У згаданому листі також роз'яснюється, що адвокати - фізичні
особи за умови відповідності критеріям, визначеним Указом Пре-
зидента України від 28 червня 1999 р. № 746/99 «Про внесення
змін до Указу Президента України від 3 липня 1998 р. № 727 «Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів
малого підприємництва», мають право на оподаткування за спро-
щеною системою. Це ж стосується і адвокатських об'єднань."

Стаття 13. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-
ри та їх повноваження

Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають
намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань
про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються
строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адво-
катури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - атеста-
ційноїта дисциплінарної.

Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво-
катури та організаційне забезпечення їх діяльності покла-
дається на Раду Міністрів Республіки Крим, обласні та Київ-
ську і Севастопольську міські Ради народних депутатів.

Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї
входять 4 адвокати, 4 судді та по одному представнику від Ра-
ди Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севасто-
польської міських Рад народних депутатів, управління юсти-
ції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської І
Севастопольської міської державної адміністрації, відділення
Спілки адвокатів України.

Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва
приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від

* Див.: Адвокат. - 2001. - № 4-5. - С. 65-68.
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загальної кількості членів палати. Особа, яка не склала ква-
ліфікаційні Іспити, має право складати їх повторно через рік.

Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї
входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику від
управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної,
Київської і Севастопольської міської державної адміністрації,
відділення Спілки адвокатів України. Рішення про притягнен-
ня адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається
відкритим голосуванням двома третинами голосів від загаль-
ної кількості членів палати.

У роботі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з правом до-
радчого голосу можуть брати участь вчені-юристи та народні
депутати.

Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на занят-
тя адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до
дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.

Порядок організації і діяльності кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії визначається Положенням про неї, яке затвер-
джується Президентом України.

1. На кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури покла-
дається виконання задач а) допуску до адвокатської професії та
зупинення або припинення адвокатської діяльності і б) притяг-
нення до дисциплінарної відповідальності. Відповідно, кожна
КДКА складається з двох палат — атестаційної і дисциплінарної.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридич-
ною особою. Згідно з роз'ясненням Держкомстату України КДКА
не є громадською організацією і не є суб'єктом підприємницької
діяльності. При включенні до Єдиного державного реєстру під-
приємств та організацій України КДКА можна надати такі класи-
фікаційні коди: організаційно-правова форма господарювання -
організація (код - 400); форма фінансування - госпрозрахунок,
враховуючи, що зазначені комісії не фінансуються з бюджету; ор-
гани управління - обласні, Київська та Севастопольська міські Ра-
ди (код - 1004) та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим
(код — 6695), враховуючи, що відповідні Ради здійснюють орга-
нізаційне забезпечення діяльності комісій; вид діяльності - коди
97300 або 97400 — (управління Автономної республіки Крим або
областей, міст Києва і Севастополя) згідно з загальним класифіка-
тором галузей народного господарства. За Класифікацією видів
економічної діяльності коди - 75.11.2 або 75.11.3. Форма власно-
сті—комунальна (32), враховуючи, що КДКА створюються відпо-
відними Радами*.

2. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока-

* Див.: Адвокат. - 1 9 9 9 . - № 2 . - С. 47.
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тури здійснюють відповідні Ради. Однак це не означає, що вони
наділені правом втручання у цей процес, оскільки ст. 11 Положен-
ня про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури чітко
визначає порядок обрання членів цих комісій демократичним
шляхом без будь-якої участі Рад. На жаль, у деяких регіонах мали
місце випадки ревізії Радами кандидатур до складу комісій і на-
віть призначення голів комісій. З цього приводу Вища кваліфіка-
ційна комісія цілком обгрунтовано 20 квітня 2001 р. прийняла
рішення про те, що відповідно до ст. 5 Положення про кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури комісія набуває повно-
важень після сформування її відповідними органами у повному
складі. Визначений розділом II названого Положення порядок
формування КДКА не передбачає затвердження складу комісії Ра-
дами*.

Слід зазначити, що представники відділення Спілки адвокатів
України обираються як члени палат таємним голосуванням на аль-
тернативній основі при вільному висуненні кандидатів на зборах
відділення САУ. Як встановлено п. «г» ст. 5.1 Статуту громадської
організації «Спілка адвокатів України», при обранні представни-
ків у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури голова
відділення Спілки висувається до складу комісії за посадою. Від-
ділення є юридичною особою і, як зазначено у ст. 1.5 Статуту, ре-
єструється у порядку, встановленому законодавством. Якщо від-
ділення САУ не зареєстровано, то до складу КДКА не можуть
обиратися члени відділення. З цього приводу існує рішення Івано-
Франківського міського суду від 6 листопада 1997 р.**

Указом Президента України від 30 вересня 1999 р. внесено
зміни до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури, зокрема до ч, 2 п. 5, згідно з яким тепер КДКА набу-
ває повноважень після сформування її в повному складі.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури обирається
натри роки, повноваження починаються з дня її першого засідан-
ня, яке має відбутися не пізніше як у 15-денний строк з часу її
сформування. Згідно з внесеними у 1999 році змінами до Поло-
ження, голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади
більш ніж два строки підряд.

3. Згідно зі ст. 2 закону «Про адвокатуру» для отримання права
займатись адвокатською діяльністю необхідно скласти кваліфіка-
ційні іспити, прийняти Присягу адвоката України та одержати
свідоцтво, котре підтверджує це право. Рівень знань претендента
оцінюється кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвока-
тури (атестацішюю палатою), які видають свідоцтва про право на

' Адвокат. - 2001. - № 1-2. - С. 63.
** Адвокат. - 1998.-№ 2 . - С . 30-31.
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заняття адвокатською діяльністю і перед якими складається При-
сяга адвоката України.

Для визначення рівня знань особи, котра має намір займатися
адвокатською діяльністю, вирішення питання про достатність
професійних теоретичних і практичних знань для виконання адво-
катом покладених на нього обов'язків з подання правової допомо-
ги, представництва громадян та захисту їх інтересів у складі
КДКА діє атестаціЙна палата. Ця палата вирішує питання про до-
пуск до складання іспитів осіб, які мають намір стати адвокатами,
приймає кваліфікаційні Іспити і ухвалює рішення про видачу (або
відмову у видачі) свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю. У разі, якщо особа не склала кваліфікаційні іспити,
повторно вона може скласти їх через рік..

Кваліфікаційні іспити є платними. Розмір коштів, що сплачую-
ться за організацію іспитів та за видачу свідоцтва, а також порядок
їх витрачання встановлює Вища кваліфікаційна комісія адвокату-
ри. Кошти мають вноситися на розрахунковий рахунок КДКА. З
них, зокрема, виплачуються кошти членам палат комісії, оскільки
вони звільняються від виконання своїх службових обов'язків на
час роботи КДКА зі збереженням середньомісячного заробітку.
Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури надається право здій-
снювати перевірку цільового використання кваліфікаційно-дис-
циплінарними комісіями адвокатури їх коштів.

Заява про допуск до складання кваліфікаційних іспитів пода-
ється до КДКА за місцем проживання особи. Вища кваліфікаційна
комісія адвокатури (ВККА) роз'яснила, що кваліфікаційні іспити
приймаються атестаційною палатою за місцем постійного прожи-
вання претендентів на отримання свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю, але з дозволу ВККА вони можуть скла-
датися в атестаційній палаті іншої КДКА (рішення від 23 жовтня
1998 p.). Враховуючи, що в даний час прописка в Україні скасова-
на, і особа може проживати у різних містах, ця норма потребує
відповідних уточнень.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури затвердила 1 жовтня
1999 р. Правила складання кваліфікаційних Іспитів у регіональних
кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. У них зазна-
чається, що при складанні кваліфікаційних іспитів особа має про-
демонструвати з усіх питань, включених до білета, добрі знання і
скласти правовий документ за темою, яка визначається комісією.
У відповідності зі ст. ЗО Положення про кваліфікаційно-дисцип-
лінарну комісію адвокатури під час іспиту члени комісії ставлять
запитання, а пошукувач не тільки складає правові документи, а й
виконує практичні завдання. До білета включають по одному запи-
танню з кожного із дванадцяти розділів Програми складання ква-
ліфікаційних іспитів, затвердженої ВККА 1 жовтня 1999 р.
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Рішення палати про відмову у видачі свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю може бути оскаржене до ВККА.
Наприклад, у скарзі К. йшлося про те, що при складанні Іспиту
члени атестаційної палати поставилися до неї необ'єктивно, а де-
які неточності у відповідях оцінили занадто суворо, адже в проце-
сі практичної діяльності вона могла б з урахуванням обставин
справи, посилатися па нормативні акти вірно. Однак ВККА вста-
новила, що К. не відповіла на жодне із запитань, включених до
білета, а рівень її знань не відповідав вимогам, встановленим для
адвоката*. По іншій аналогічній справі скаржник послався на упе-
редженість членів палати. ВККА запропонувала йому повторно
скласти іспити (безоплатно), але він не з'явився для повторного їх
складання.

4. У практиці кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока-
тури виникають питання щодо застосування п. 2 постанови Вер-
ховної Ради України від 19 грудня 1992 р. «Про порядок введення
в дію Закону України «Про адвокатуру», яким встановлюється
особливий порядок отримання свідоцтва про право на заняття ад-
вокатською діяльністю (без складання кваліфікаційних іспитів)
особами, які на момент прийняття цієї постанови мали ліцензію на
здійснення юридичної практики чи працювали за ліцензіями, ви-
даними підприємцям - юридичним особам. Слід враховувати, що
цей порядок торкався лише юристів-підприємців, котрі відповіда-
ли всім іншим вимогам ст. 2 закону «Про адвокатуру» (громадян-
ство, освіта, стаж роботи за фахом, відсутність судимості та несу-
місності адвокатської діяльності з певними посадами).

Наприклад, Д. звернувся до Вищої кваліфікаційної комісії ад-
вокатури зі скаргою щодо рішення КДКА про відмову видати
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю без скла-
дання іспиту, мотвуючи скаргу тим, що за дорученням МП «Доб-
робут» здійснював юридичну практику за ліцензією Мін'юсту
України. У 1992-1993 pp., тобто на момент прийняття зазначеної
постанови, він працював старшим юрисконсультом райдержад-
міністрації і, відповідно до ч. 2 ст. 2 закону «Про адвокатуру»,
не міг бути адвокатом. У задоволенні скарги Д. було відмовлено**.

По іншій справі Вища кваліфікаційна комісія адвокатури від-
мовила гр. К. у задоволенні його скарги на рішення КДКА щодо
видачі йому без складання кваліфікаційних іспитів свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю. ВККА роз'яснила, що
хоч гр-н К. на момент прийняття Верховною Радою постанови
«Про порядок введення в дію закону України «Про адвокатуру» і

* Рішення ВККА № 44 за 1998 рік // Адвокат. - 1998. - № І. - С. 53.
** Рішення ВККА №40 за 1998 рік //Адвокат.- 1998. -№ 1.-С. 52.
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працював у юридичній фірмі, що мала ліцензію Мін'юсту, однак
на той час він ще не мав вищої юридичної освіти*.

Волинська КДКА у 2002 році відмовила Г.В.Л. у видачі сві-
доцтва, оскільки він був виключений зі складу членів колегії адво-
катів за невиконання постанов Президії та грубі порушення адво-
катської етики. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури скасу-
вала рішення Волинської КДКА про відмову у видачі Г.В.Л. сві-
доцтва про право на заняття адвокатською діяльністю без скла-
дання кваліфікаційних іспитів і зобов'язала КДКА видати йому
свідоцтво. ВККА, посилаючись на п. 2 згаданої вище Постанови
Верховної Ради, зазначила: та обставина, що Г.В.Л. ЗО березня
1993 р, був виключений зі складу Волинської обласної колегії ад-
вокатів, не може бути перешкодою до видачі йому свідоцтва**.

Адвокату П.В.С. було відмовлено у проханні видати Йому
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю без скла-
дання кваліфікаційного іспиту, оскільки у 1992 році в Міністерстві
юстиції Йому було видано ліцензію строком на 3 роки. До 1997 ро-
ку він перебував на державній службі. На день звернення до КДКА
ліцензія була недійсною. ВККА дійшла висновку, що ліцензія
Міністерства юстиції, термін дії якої закінчився, переваги щодо
звільнення від іспиту не дає і не звільняє від Його складання***.

5. У відповідності з міжнародними стандартами адвокатської
професії дисциплінарне провадження проти адвоката має здій-
снюватися безсторонніми дисциплінарними комісіями, створени-
ми адвокатурою, за можливості оскарження їх рішення до суду.
Дисциплінарна палата Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури згідно із Законом «Про адвокатуру» складається не тіль-
ки з адвокатів, а й із суддів та представника від управління юсти-
ції, що не повною мірою відповідає згаданим вище стандартам.

Дисциплінарне провадження, як зазначено у ст. 29 Основних
положень про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по
запобіганню злочинам у серпні 1990 року, має здійснюватися згід-
но з кодексом професійної етики. Це вимагає активно застосову-
вати при розгляді кожної дисциплінарної справи адвоката Прави-
ла адвокатської етики, котрі, як зазначено в преамбулі, покликані
слугувати системою орієнтирів для адвокатів, а також мають за-
кріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведін-
ки адвокатів у дисциплінарному провадженні КДКА при оскар-
женні дій адвоката.

6. Важливою новелою, що з'явилася у Положенні про кваліфі-
каційно-дисциплінарну комісію адвокатури (в редакції від 30 ве-

* Рішення ВККА № 60 за 1998 рік // Адвокат. - 1998. - № 4 . - С. 41.
" Рішенім ВККА № 2/3 за 2002 рік // Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 73.

*** Рішення ВККА. № 1/10 за 2002 рік // Адвокат. - 2002. - № 2-3. - С. 74.
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рєсня 1999 p.), є посилення контролю за якістю роботи адвокатів,
виявлення причин та умов, що сприяли поданню правової допомо-
ги на низькому професійному рівні, перевірки достовірності звітів
адвокатських об'єднань щодо якості наданої правової допомоги, а
також у разі надходження до комісії скарг, окремих ухвал, подань
або постанов про низький її рівень.

Указом Президента України від ЗО вересня 1999 р. Положення
доповнено окремим пунктом, яким визначено повноваження са-
мої КДКА, які покладаються не на палати, а на комісію в цілому:
видача свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю
(на підставі рішення атестаційної палати); прийняття Присяги ад-
воката України, яку складають особи під час одержання в комісії
свідоцтва; припинення адвокатської діяльності, анулювання сві-
доцтва, анулювання рішення атестаційної палати про його видачу
(у разі, коли особа, яка склала іспити, у строк до одного місяця з
моменту прийняття рішення про видачу свідоцтва його не отри-
має і не складе присягу адвоката України); здійснення контролю
за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з Прися-
ги адвоката України, актів законодавства України та Правил адво-
катської етики (про дотримання останніх йдеться у тексті Прися-
ги, що ж стосується дотримання актів законодавства, то у Присязі
наголошено на обов'язку дотримання не тільки законодавства
України, а й міжнародних актів про права і свободи людини; отже,
контролювати адвокатів можна і з зазначених питань, що випли-
ває також зі ст. 16 Закону «Про адвокатуру», якою встановлено
•дисциплінарну відповідальність не тільки за порушення актів за-
конодавства України, що регулюють діяльність адвокатури, а й
Присяги адвоката України, у якій йдеться про необхідність дотри-
мання законодавства України в цілому і міжнародних актів про
права і свободи людини, зрозуміло тих, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою і вони є частиною національного
законодавства України відповідно до ст. 9 Конституції). У разі ви-
явлення згаданих порушень, які визнано грубими, рішення про
припинення адвокатської діяльності, про анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю приймає Ква-
ліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури на підставі рішен-
ня дисциплінарної палати про накладення відповідного дисцип-
лінарного стягнення. Однак комісія має право у разі незгоди з
рішенням палати його скасувати і повернути справу на новий
розгляд у цю палату або своїм рішенням закрити дисциплінарну
справу.

Рішення про закриття дисциплінарної справи може приймати і
дисциплінарна палата, якщо переконається у необґрунтованості
скарги чи заяви, постанови чи ухвали та у відсутності підстав (або
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недоцільності) для притягнення адвоката до дисциплінарної від-
повідальності або визнає, що вчинене виходить за межі дисцип-
лінарної відповідальності адвокатів.

Дисциплінарна палата розглядає не тільки заяви та інші зазна-
чені вище і перераховані у п. 15 Положення документи щодо адво-
ката, а й подання голови КДКА про притягнення його до дисцип-
лінарної відповідальності або покладення на нього обов'язку
підвищити свою кваліфікацію (це, зокрема може стосуватися ви-
падків, коли адвокат-захисник відмовляється від виконання своїх
обов'язків, мотивуючи це недостатніми знаннями чи некомпе-
тентністю на підставі п. 2 ч. 7 ст. 48 КПК). Таке подання голова
КДКА може направити на підставі матеріалів перевірки комісією
достовірності щорічних звітів адвокатських об'єднань про якість
подання правової допомоги. Такі перевірки можуть бути ініційо-
вані як комісією, так і кожною з її палат (ст. 18і).

Суб'єктом звернення до органів адвокатури, наділених дисцип-
лінарними повноваженнями щодо адвокатів, може бути адвокат,
зокрема, щодо незаконної або неетичної поведінки іншого адвока-
та, якою заподіяна або може бути заподіяна шкода інтересам адво-
ката, його клієнта, адвокатського об'єднання, виборних органів
адвокатури або адвокатури як такої (ст. 66 Правил адвокатської
етики).

До повноважень Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адво-
катури віднесено також виявлення причин та умов, що сприяли
вчиненню адвокатами дисциплінарних проступків, поданню пра-
вової допомоги на низькому професійному рівні, та розроблення
рекомендацій стосовно заходів щодо усунення цих причин і умов;
ухвалення рішень про підвищення кваліфікації адвокатів та орга-
нізація їх виконання (ст. 13і).

Слід звернути увагу на те, що право порушення дисциплінар-
ного провадження належить голові дисциплінарної палати, а в ра-
зі його відсутності - заступнику голови палати. Цю норму, однак,
не слід розуміти як право голови (заступника) одноосібно вирішу-
вати питання про відмову в порушенні провадження, оскільки з
п. 15 Положення випливає, що будь-які рішення щодо дій адвока-
тів мають бути колегіальними, адже розглядає матеріали (скарги,
ухвали, постанови, подання та інші документи) дисциплінарна па-
лата, вона ж (а не одноосібно голова чи заступник) вирішує питан-
ня про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності,
розглядає порушені (головою палати чи його заступником) з цих
питань справи, приймає рішення про застосування дисциплінар-
ного стягнення або про відмову в притягненні адвоката до дис-
циплінарної відповідальності (абз. З п. 15 Положення).

7. Останнім часом громадяни стали звертатися з позовами до
суду стосовно відшкодування шкоди, завданої адвокатом у зв'яз-
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ку з неналежним поданням правової допомоги. Виникають також
судові спори щодо повернення повністю або частково отриманого
адвокатом гонорару. Наприклад, було скасовано постанову про-
курора про відшкодування гр. Н. матеріальних збитків, запо-
діяних йому незаконними діями органу досудового слідства, з по-
силанням на те, що не з'ясовано було питання щодо того, чи
пропорційно проведена оплата роботи адвоката і чи сплачені з цієї
суми податки. З метою перевірки залучено як фахівців членів
КДКА, на розгляд яких поставлено питання: яка робота фактично
виконана адвокатом і чи підтверджується це документами, чи
пропорційно зроблена оплата праці адвоката (10 060 грн.) з ураху-
ванням практично виконаної ним роботи і витраченого часу згід-
но з укладеним договором на подання правової допомоги, яка
сума підлягає відшкодуванню гр. Н. У своїй відповіді КДКА, зок-
рема, наголосила на тому, що оплата праці здійснюється на під-
ставі угоди між громадянином і адвокатом. На обгрунтування від-
працьованого адвокатом часу були складені табелі обліку робо-
чого часу, достовірність яких підтверджена гр, Н., який здійсню-
вав оплату. Адвокат К. належним чином оформив надходження
грошей (прибуткові касові ордери), сплатив усі податки (довідка
державної податкової адміністрації), задекларував отримані гро-
ші як свій прибуток, виконав у повному обсязі роботу за догово-
ром, укладеним між ним і гр. Н. щодо подання правової допомоги.
КДКА дійшла висновку, що оплата праці адвоката К. відповідає
обсягу виконаної роботи і не є завищеною, а гр. Н. має правові під-
стави для відшкодування збитків і стягнення коштів за надану
йому правову допомогу1".

У ст. 33 Правил адвокатської етики зазначається, що гонорар,
отримуваний адвокатом за подання правової допомоги, має бути
законним за формою і порядком внесення і розумно обгрунтова-
ним за розміром.

Частина 3 ст. 33 Правил встановлює фактори, які мають брати-
ся до уваги при визначенні обгрунтованого розміру гонорару. Ад-
вокат в угоді на подання правової допомоги має визначити всі го-
ловні умови, на яких він приймає доручення клієнта. Стаття 17
Правил встановлює, що в угоді слід визначити, зокрема, зміст до-
ручення, розмір гонорару, порядок його обчислення і внесення, а
також розмір видатків. Забороняється внесення до угоди поло-
жень про позбавлення клієнта права стягнення шкоди, заподіяної
неналежним виконанням адвокатом прийнятого доручення, або
про обмеження такого права.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури, розглядаючи скаргу
адвоката Т. на рішення КДКА стосовно анулювання його свідоцт-

* Рішення Одеської КДКА // Адвокат. - 2000. - № 1. - С . 43.
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ва про право на заняття адвокатською діяльністю, залишила її без
задоволення, оскільки, на думку ВККА, адвокат Т. несумлінно по-
ставився до своїх обов'язків захисника, а сплачений йому гонорар
не облікував у встановленому порядку*.

Згідно зі ст. 12 Закону «Про адвокатуру» громадянин може
звертатися до суду при виникненні спору щодо повернення плати
за подання правової допомоги у разі неналежного виконання ад-
вокатом доручення. Певні складнощі виникають при розгляді та-
ких справ у суді стосовно оцінки якості подання правової допомо-
ги, яка має визначатися КДКА або адвокатським об'єднанням.
Правила адвокатської етики встановлюють, що адвокат при прий-
нятті доручення має пересвідчитись у можливості його виконан-
ня, попередити клієнта про можливий результат, складнощі і мож-
ливі негативні наслідки для результату виконання доручення
(ст. 20, 21), кожному дорученню він повинен приділити розумно
необхідну для його успішного виконання увагу, застосувати ро-
зумно необхідні і доступні йому законні засоби для подання ефек-
тивної правової допомоги клієнту, дотримуватися вимог, що
пред'являються законом і цими Правилами для належного ви-
конання адвокатом професійних обов'язків (ст. 32). Становить
складність оцінка термінів «розумно необхідні», адже критерії
«розумності» можуть бути протилежними у різних адвокатів, які
суто індивідуально планують, наприклад, тактику захисту в кон-
кретній справі, що є прерогативою адвоката. «Розумність», ско-
ріш за все, має бути мірилом достатнього обсягу (менше якого
не можна припустити) застосованих адвокатом засобів виконання
доручення в межах наданих йому законом професійних прав і
встановлених для нього обов'язків, а також вироблених практи-
кою прийомів здійснення захисту чи представництва.

При вирішенні питань щодо повернення коштів, внесених за
подання правової допомоги, доцільно звернутися до ст. 33, 34
Правил, де передбачено фактори, які мають братися до уваги при
визначенні обгрунтованого розміру гонорару (ст. 33), а також
фактичних видатків, пов'язаних з виконанням доручення (ст. 34).
В усякому разі ст. 37 Правил встановлює, що адвокат має право
вимагати сплати йому гонорару в частині, що відповідає обсягу
фактично виконаної ним роботи (див. коментар до ст. 12 Закону).

Стаття 14. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури розглядає скарги
на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій. Вона має
право скасовувати або змінювати рішення кваліфікаційно-
дисциплінарних комісій.

• Рішення ВККА № 56 за 1998 рік // Адвокат. - 1998. - № 4. - С. 41.



Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при
Кабінеті Міністрів України. До складу Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури входять по одному представнику від кож-
ної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Вер-
ховного Суду України, Міністерства юстиції України, Спілки ад-
вокатів України.

Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокату-
ри регулюється Положенням про неї, яке затверджується Пре-
зидентом України.

1, Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
може бути скасовано або змінено, а її дії чи дії палат або окремих
членів цих палат- оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії ад-
вокатури при Кабінеті Міністрів України (ВККА).

Крім основної своєї задачі - розгляду скарг на рішення КДКА,
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури виконує контрольні
функції щодо кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та адвока-
тів. Наприклад, ВККА здійснює контроль за діяльністю КДКА,
аналізує практику застосування ними законодавства та інших
актів, зазначених у п. 10 «в» Положення про Вищу кваліфікаційну
комісію адвокатури, здійснює перевірку якості виконання комі-
сіями покладених на них функцій. Вона встановлює порядок здій-
снення контролю за додержанням адвокатами законодавства, між-
народних актів про права і свободи людини, професійних обов'яз-
ків, а також за застосуванням усіх законних засобів захисту прав
та Інтересів фізичних і юридичних осіб, дотриманням моральних і
етичних норм. З цією метою комісія встановлює порядок організа-
ції І проведення перевірок Кваліфікаційно-дисциплінарними ко-
місіями адвокатури скарг про порушення, вчинені адвокатом, або
про низький рівень правової допомоги.

2. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури може перевіряти
цільове використання кваліфікаційно-дисциплінарними комісі-
ями адвокатури їх коштів. Питання щодо коштів КДКА не врегу-
льовані чинним законодавством, жодної норми, що визначає
порядок їх формування і витрачання, не міститься у Положенні
про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури. Фактич-
но ж, на підставі рішення ВККА, ці кошти в КДКА формуються з
надходжень за складання кваліфікаційних іспитів (вартість вста-
новила І змінює ВККА) та виготовлення свідоцтв про право на за-
няття адвокатською діяльністю. Вони мають витрачатися лише на
певні цілі, пов'язані з функціонуванням комісії.

3. Згідно з п. 27 Положення члени палат КДКА на час роботи
комісії звільняються від виконання службових обов'язків зі збере-
женням середньомісячного заробітку за рахунок коштів КДКА.

4. На Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури покладені та-
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кож обов'язки щодо координації роботи КДКА з підвищення ква-
ліфікації адвокатів, організаційного впорядкування деяких напря-
мів роботи адвокатури. Наприклад, визначення порядку складан-
ня кваліфікаційних іспитів, видачі і анулювання свідоцтв про пра-
во на заняття адвокатською діяльністю, розроблення і здійснення
заходів щодо поліпшення роботи кваліфікаційно-дисциплінарних
комісій адвокатури, затвердження зразка ордера, виготовлення
бланків свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю
єдиної форми за встановленим зразком. Причому остання функція
була покладена на ВККА Указом Президента України «Про деякі
заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» від ЗО верес-
ня 1999 p., пунктом 2 якого їй було запропоновано до 1 грудня
1999 р. виготовити бланки свідоцтва і забезпечити видачу їх ад-
вокатам, включеним до Єдиного реєстру адвокатів України.

5. Згаданим вище Указом Президента України на ВККА покла-
дено ведення і систематичне оприлюднення Єдиного реєстру ад-
вокатів України, який запроваджено цим Указом.

Положення про Єдиний реєстр адвокатів України, затверджене
Постановою № 2 Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при
Кабінеті Міністрів України від 10 березня 2000 p., визначає, що
цей реєстр є базою даних, в яких містяться необхідні відомості
про адвокатів України. Повідомлення щодо адвокатів направляю-
ться не пізніше 10 днів з дня прийняття рішення палатами облас-
ної КДКА і вносяться до ЄРАУ протягом трьох днів з дня надхо-
дження. У п. 2.2. цього Положення йдеться про направлення
документів обласних палат КДКА, але зрозуміло, що до Єдиного
реєстру мають направлятися рішення всіх палат, у тому числі й
палат КДКА Автономної Республіки Крим, Київської та Севасто-
польської міських КДКА.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури у разі необхід-
ності внесення змін до ЄРАУ в зв'язку з прийняттям нею рішень, які
змінюють відомості у реєстрі, має повідомити про це ВККА у поряд-
ку, передбаченому п. 2.2 Положення про Єдиний реєстр адвокатів
України щодо внесення повідомлень до цього реєстру.

У Положенні названі відомості, які мають вноситися до ЄРАУ
в разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською
діяльністю І при поновленні його дії, при анулюванні свідоцтва,
припиненні адвокатської діяльності, а також у разі зміни розташу-
вання робочого місця (офісу) адвоката або зміни ним прізвища,
ім'я та по батькові. В останніх двох випадках адвокат зобов'яза-
ний протягом місяця повідомити регіональну КДКА про ці зміни
(заява подається до КДКА, на території якої знаходиться робоче
місце адвоката), а КДКА не пізніше 10 днів з дня отримання заяви
направляє до ВККА відповідне повідомлення про це.
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Витяги з ЄРАУ видає ВККА за запитами правоохоронних орга
нів, юридичних і фізичних осіб за плату, розмір якої встановлю
сться ВККА, вона ж систематично оприлюднює ЄРАУ.

Постановою ВККА № 1 від 10 березня 2000 р. про затверджен-
ня Положення про Єдиний реєстр адвокатів України встановлено:
якщо особи, котрі отримали свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю (або щодо яких прийнято рішення про Його
видачу) після 30 вересня 1999 р. (дата Указу Президента України,
яким запроваджено Єдиний реєстр), усунуть протягом одного
місяця з дня попередження перешкоди щодо сумісності адвокат-
ської діяльності з іншою діяльністю, будуть включені до Єдиного
реєстру адвокатів України. Якщо обмежуючі обставини протягом
зазначеного строку усунені не будуть, свідоцтво такої особи ану-
люється рішенням КДКА. Однак можуть бути включені до ре-
єстру й ті особи, які отримали свідоцтва до ЗО вересня 1999 p., за
наявності у них обмежуючих обставин щодо сумісності, незалеж-
но від усунення таких обставин, за умови подачі ними заяви про
Призупинення адвокатської діяльності.

Слід зазначити, що Закон «Про адвокатуру» не передбачає
«призупинення» адвокатської діяльності, про яке Йдеться в поста-
нові ВККА № 1 від 10 березня 2000 р. Закон містить лише норму
про зупинення цієї діяльності на певний строк, але як одну з форм
дисциплінарного стягнення. Оскільки згідно зі ст.10' Положення
про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури вона приймає або
затверджує положення, рекомендації, роз'яснення, рішення, обо-
в'язкові для виконання кваліфікаційно-дисциплінарними комісі-
ями адвокатури, адвокатами та адвокатськими об'єднаннями, вка-
зані юридичні і фізичні особи мають виконувати зазначену поста-
нову. Проте її' виконати фактично неможливо в цій частині за від-
сутності законних підстав на «призупинення адвокатської діяль-
ності».

Ще одним чинником, який свідчить про необґрунтованість по-
ложення про те, що особа, не усунувши причин несумісності, тоб-
то залишаючись, наприклад, суддею, може бути включена до Єди-
ного реєстру адвокатів України, є встановлена п. 10 «и» функція
ВККА -вжиття заходів до усунення порушень вимог несумісності
адвокатської діяльності з Іншими видами роботи, яка у цьому ж
пункті розглядається як вчинення порушень законодавства, отже
не може підмінятися «призупиненням діяльності» навіть у разі,
якщо таке призупинення містилося б у законодавчих актах про ад-
вокатуру.

6. Норма, що передбачає утворення при Кабінеті Міністрів
України ВККА, міститься у Положенні про Вищу кваліфікаційну
комісію адвокатури. На жаль, організаційні питання її діяльності
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не врегульовано іншими актами законодавства, що ускладнює
роботу комісії. Зокрема, п. 26 Положення покладає на Кабінет
Міністрів України організаційно-технічне забезпечення ВККА.
Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 7ОЗ-р від 26 ве-
ресня 1994 р. на Київський міськвиконком покладалося забезпе-
чення ВККА службовим приміщенням, на Мінзв'язку - телефон-
ним зв'язком, а загальний відділ Кабміну повинен здійснювати
організаційне забезпечення діяльності ВККА.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно має інформу-
вати про свою роботу Кабінет Міністрів України.

Незважаючи на згадані вище обв'язки щодо забезпечення
діяльності ВККА, до цього часу вони не реалізуються, що призво-
дить до серйозних ускладнень у її роботі, зокрема за відсутності
фінансування комісія не має приміщення, технічних засобів, не
укомплектована штатними працівниками*. На звернення ВККА
до Адміністрації президента України щодо внесення змін до По-
ложення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури, де було б
передбачено ЇЇ фінансування, надійшло роз'яснення, що ВККА
утворюється при Кабінеті Міністрів, її організаційне забезпечен-
ня здійснюється урядом і як підвідомчий йому орган не потребує
реєстрації в інших органах державної влади.

Як ВККА, так і КДКА існують не за рахунок внесків адвокатів
чи адвокатських об'єднань, а фінансуються відповідно до Держав-
ного бюджету України і місцевих бюджетів. Водночас за доручен-
ням Кабінету Міністрів України від 17 червня 2002 р. № 6534/84 в
Міністерстві фінансів розглянуто лист ВККА і, зокрема, повідом-
лено, що функції, пов'язані із забезпеченням діяльності ВККА, до-
цільно покласти на один із структурних підрозділів секретаріату
Кабінету Міністрів України. Такий підхід суперечить головним за-
садам діяльності адвокатури, закладеним Законом України «Про
адвокатуру» та міжнародними стандартами адвокатської професії,
зокрема принципу незалежності. Пропозиції щодо подібного одер-
жавлення адвокатури були свого часу закладені у законопроекті
№ 51—32—1 від 23 травня 2000 p., внесеному народним депутатом
України А. Білоусом, котрий запропонував перевести кваліфі-
каційно-дисциплінарні комісії адвокатури і Вищу кваліфікаційну
комісію адвокатури на виключно бюджетне фінансування зі стату-
сом державних органів. Ця пропозиція суперечить, зокрема, Ос-
новним положенням про роль адвокатів, прийнятим VIII Конгре-
сом ООН у серпні 1990 p., які наголошують на тому, що «дис-
циплінарне провадження проти адвоката здійснюється безсто-
ронніми дисциплінарними комісіями, створеними адвокатурою»
(п. 28). Згаданий законопроект був негативно оцінений Спілкою

* Адвокат.- 2002. -№ 2-3. - С . 72.
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адвокатів України і міжнародними експертами, які давали на нього
свої відгуки.

Зокрема, зазначалося, що «перетворення дисциплінарних орга-
нів адвокатури на державні органи, що фінансуються виключно з
бюджету, поставило б адвокатів у пряму залежність від держави,
адже дисциплінарна відповідальність є потенційним важелем тис-
ку на адвокатів»*. Згідно з п. 2.1,1 Загального кодексу правил для
адвокатів країн Європейського Союзу завдання, які виконуються
адвокатом у процесі професійної діяльності, вимагають його аб-
солютної незалежності і відсутності будь-якого впливу на нього.

7. Строк повноважень Вищої кваліфікаційної комісії адвокату-
ри, яка є юридичною особою, становить три роки, починаючи з
дня першого її засідання, яке проводиться в 15-денний строк з ча-
су сформування її складу. Склад комісії формується таким чином:
представник від кожної КДКА обирається таємним голосуванням
на альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів з
числа членів КДКА (п. 13 і Положення про кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури). Представник від Верховного
Суду обирається Пленумом Верховного Суду, від Спілки адвока-
тів України - Правлінням, а від Міністерства юстиції України
призначається міністром юстиції.

Засідання ВККА є правомочними, якщо в них беруть участь
не менш як дві третини членів комісії.

Про засідання комісії повідомляють завчасно, не пізніш як за
10 днів, особу» яка подала скаргу, та інших осіб, які повинні взяти
участь у засіданні. Скаржник має право заявити відвід члену ко-
місії до початку розгляду справи. Питання про відвід вирішується
іншими членами комісії без участі члена, якому заявлено відвід,
відкритим голосуванням більшістю голосів.

Скарги на рішення КДКА розглядаються у місячний строк з
дня надходження, термін може бути продовжений до трьох міся-
ців головою ВККА у разі складності обставин, пов'язаних зі скар-
гою, чи потреби в додатковій їх перевірці. Комісія має право за-
прошувати на засідання осіб, які звернулися зі скаргою на рішен-
ня КДКА, представників адвокатських об'єднань, підприємств,
установ, службових осіб; запитувати і одержувати безоплатно
необхідну для здійснення її повноважень інформацію від судів,
слідчих органів, органів місцевого самоврядування тощо, а також
від адвокатських об'єднань, громадян (за їх згодою).

Рішення ВККА приймається таємним голосуванням більшістю
від загальної кількості членів комісії, в ньому мають обов'язково
зазначатися мотиви прийнятого рішення, результати розгляду
справи. Якщо є окрема думка члена комісії щодо рішення, вона

* Адвокат. - 2000. - № 3 . - С . 33-34.
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додається до справи. У триденний строк рішення має Ьути видапи
особі, щодо якої воно винесено.

Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право, розгляда-
ючи скарги, що надійшли, змінювати чи скасовувати рішення
КДКА і надсилати справу на новий розгляд у ту саму КДКА, за-
кривати справу чи приймати ЇЇ д,о свого провадження, розглядати і
постановляти нове рішення.

8. Відповідно до п. 20 Положення про Вищу кваліфікаційну ко-
місію адвокатури ЇЇ рішення є остаточним.

Виходячи із ст. 55 Конституції України, кожному гарантується
право на оскарження в суді рішень органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Згідно
зі ст. 8, 55, 64 Конституції України право на судовий захист нале-
жить до основних невідчужуваних прав і свобод людини і грома-
дянина. Відповідно до ч. 2 ст. 124 Конституції юрисдикція судів
поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. За-
гальна декларація прав людини проголошує, що кожен, у разі по-
рушення його основних прав, наданих Конституцією і законом,
має право на ефективне поновлення у правах компетентними на-
ціональними судами. У рішенні Конституційного Суду України
від 23 травня 2001 р. у справі щодо конституційності статті 2483

ЦПК України підкреслено, що судам підвідомчі будь-які звернен-
ня фізичної особи щодо захисту своїх прав і свобод; суд не може
відмовити у правосудді, якщо громадянин України вважає, що йо-
го права і свободи порушено чи порушуються, або створено чи
створюються перешкоди для їх реалізації, або має місце інше
ущемлення прав і свобод.

Наведене дає підставу для висновку, що рішення ВККА мо-
жуть оскаржуватись до суду, а згаданий п. 20 Положення сформу-
льовано неточно.

Стаття 15. Присяга адвоката України

При видачі кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адво-
катури свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-
ністю особа, якій вручено це свідоцтво, приймає Присягу ад-
воката України такого змісту:

ПРИСЯГА
адвоката України

Я,
беручи на себе обов'язки адвоката, урочисто клянусь:

у своїй професійній діяльності суворо додержувати зако-
нодавства України, міжнародних актів про права і свободилю-
дини, правил адвокатської етики, з високою громадянською



відповідальністю виконувати покладені на мене обов'язки,
бути завжди справедливим І принциповим, чесним і уважним
до людей, суворо зберігати адвокатську таємницю, всюди і
завжди берегти чистоту звання адвоката, бути вірним Присязі.

Адвокат ,
(прізвище та Ініціали)

« » року

1, Зобов'язання адвоката, дотримання яких він на себе бере,
приймаючи Присягу, стосуються не тільки виконання ним профе-
сійних функцій - додержання законодавства, міжнародних актів
про права і свободи людини, правил адвокатської етики, про-
фесійних обов'язків, збереження адвокатської таємниці, а й до-
тримання ним загальнолюдських цінностей, котрі б сприяли вико-
нанню конституційних задач адвокатури, підвищенню ролі адво-
катури в суспільстві, - це зобов'язання бути завжди справедливим
і принциповим, чесним І уважним до людей. Вжитий термін «за-
вжди» підкреслює саме такий характер зобов'язань адвоката, тим
більше, що він повторюється у присязі й стосовно збереження
чистоти звання адвоката не тільки у часі (завжди), а й у просторі
(всюди).

2. Присяга адвоката України, підписана адвокатом, зберігаєть-
ся в його особовій справі. Слід наголосити, що вона є обов'язко-
вого складовою статусу адвоката, це закріплено у ч. 1 ст. 2 Закону
«Про адвокатуру», де визначено, що адвокатом може бути грома-
дянин України, який прийняв Присягу адвоката України. Вона
приймається під час одержання свідоцтва особою, якій його вру-
чено. Якщо протягом місяця з моменту прийняття рішення атеста-
ційною палатою про видачу свідоцтва особа не складе Присяги і
не отримає цей документ, рішення про Його видачу анулюється
(п. 32 Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію ад-
вокатури). Таким чином, особа не може отримати свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю не склавши Присяги.
Недотримання цього порядку є грубим порушенням Закону «Про
адвокатуру)) і підставою до анулювання свідоцтва (ст. 17 Закону).
Слід зауважити, що особа, яка знаходиться під іншого присягою
(наприклад, суддя, співробітник органів внутрішніх справ), не мо-
же прийняти Присягу адвоката України, отже Й отримати свідоцт-
во про право на заняття адвокатською діяльністю. Особа не може
скласти присягу адвоката України не усунувши перешкоди,
пов'язані з несумісністю (п. 32 Положення).

3. Посилання в Присязі на обов'язковість дотримання Правил
адвокатської етики міститься в тексті з моменту прийняття Зако-
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ну. Самі ж правила з'явилися лише 1 жовтня 1999 р. В декількох
судових рішеннях, прийнятих до вказаної дати, наголонгувалося,
що до адвокатів не можна застосовувати дисциплінарні стягнення
за порушення правил адвокатської етики, оскільки таких не існу- |
вало.

4. Беручи на себе обов'язки адвоката, особа клянеться додер-
жувати законодавство України, до цього ж її зобов'язують і пра-
вила адвокатської етики. Так, у своїй професійній діяльності він
мас дотримуватися чинного законодавства України, сприяти
утвердженню та практичній реалізації принципів верховенства
права та законності, вживати всі свої знання і професійну май-
стерність для належного захисту і представництва прав та за-
конних інтересів громадян і юридичних осіб (ст. 6). Вимагається
також дотримуватися процесуального законодавства та іншого,
зокрема яке регламентує поведінку учасників судового процесу,
поводитись гідно і коректно; заборонено пред'являти позовні ви-
моги, складати інші процесуальні документи, що свідомо для ад-
воката не грунтуються на чинному законодавстві, схиляти підза-
хисного, сторони, свідків до давання завідомо неправдивих пояс-
нень, свідчень (ст. 53). Адвокат не повинен полишати без уваги
порушення закону (ст. 54), йому заборонено приймати доручення,
якщо засоби досягнення результату, на яких наполягає клієнт, є
протиправними (ст. 22).

Виконуючи професійні обов'язки, адвокат повинен забезпечити
високий рівень підготовки, фундаментальні знання чинного зако-
нодавства, практики його застосування, опанування тактики, мето-
дів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва,
надавати правову допомогу компетентно і добросовісно (ст. 10).

Адвокат має бути принциповим у виконанні своїх професійних
обов'язків, відстоюванні професійних прав та їх ефективному ви-
користанні в інтересах клієнтів (ст. 5).

Правила адвокатської етики вимагають від адвоката бути чес-
ним і порядним, причому не тільки у професійній діяльності, а й у
приватному житті, не вдаватися до омани, погроз, шантажу, під-
купу (ст. 11), сумлінно ставитись до виконання прийнятих на себе
доручень (ст. 52).

Професія адвоката вимагає від своїх представників відданості ви-
сокому призначенню професії, благородства та людяності (ст. 51).

Своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати повагу до ад-
вокатської професії, її сутності і громадського призначення; він не
може вчиняти дій, спрямованих на підрив престижу адвокатури
(ст. 12) або таких, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію
інших адвокатів (ст. 72). У своєму приватному житті адвокат та-
кож повинен дотримуватися закону, не вчиняти правопорушень і



не сприяти зумисно їх скоєнню іншими особами (ст. 6), забезпе-
чувати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно,
стримано, тактовно, мати пристойний зовнішній вигляд (ст. 13).

Стаття 16. Дисциплінарна відповідальність адвоката

За порушення вимог цього Закону, інших актів законодав-
ства України, що регулюють діяльність адвокатури, Присяги
адвоката України рішенням дисциплінарної палати кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть бути засто-
совані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;
зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю на строк до одного року;
анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю.
Рішення про накладення дисциплінарного стягнення може

бути оскаржено до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
або в судовому порядку.

Питання про дисциплінарну відповідальність адвоката -
члена адвокатського об'єднання регулюється також статутом
відповідного об'єднання.

1. Дисциплінарна відповідальність адвоката настає у разі пору-
шення законодавства в галузі адвокатури, а також законодавства
України і міжнародних актів про права і свободи людини, правил
адвокатської етики, котрі ґрунтовно регулюють професійну діяль-
ність адвоката, у тому числі згадані в Присязі принципи адвокат-
ської діяльності - принциповість, чесність, повага до професії то-
що. Отже не тільки порушення законодавства, а й принципів та
правил адвокатської професії є підставою для притягнення до дис-
циплінарної відповідальності. Додержуватися їх адвокат клянеть-
ся приймаючи Присягу і скріплює цю клятву своїм підписом.

У введених Указом Президента України від ЗО вересня 1999 р.
змінах до Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури встановлено обов'язок КДКА здійснювати контроль
за додержанням адвокатами зобов'язань, що випливають з актів
законодавства України та Правил адвокатської етики, тобто також
йдеться про більш широкий обсяг обов'язків, котрі адвокати зо-
бов'язані виконувати і, природньо, відповідати за їх недотриман-
ня (ч. 1 ст. 13і).

В ч. 2 ст. 13і Положення йдеться також про відповідальність за
грубе порушення вимог Закону «Про адвокатуру», інших актів за-
конодавства і Присяги адвоката України, тобто адвокат відповідає
за порушення будь-якого акта законодавства, а також тих право-
вих норм та професійних правил, про які йдеться у Присязі.
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2. У Законі «Про адвокатуру» та законодавчих актах не можуть
бути передбачені всі конкретні випадки порушень, за вчинення
яких адвоката слід притягати до дисциплінарної відповідальності,
відсутнє і посилення на обов'язковість застосування дисциплінар-
ного стягнення - воно «може», а не «повинно» бути застосоване.
Навіть щодо грубого порушення законодавець посилається на
«можливість», а не «обов'язковість» анулювання свідоцтва. Разом
з тин кримінально-процесуальним законодавством передбачено
випадки, коли винуватість адвоката-захисника встановлює суд,
наприклад, при перешкоджанні встановленню істини, зловживан-
ні своїми правами, затягуванні судового розгляду справи, пору-
шенні порядку в судовому засіданні та в інших випадках, передба-
чених ч. 4 ст. 61 КПК як підстави для усунення захисника від
участі у справі. Постанова судді про усунення захисника оскар-
женню не підлягає, що є не тільки порушенням права адвоката на
оскарження, а й обмеженням конституційного права клієнта мати
захисника за своїм вільним вибором. Адже рішення може бути
необ'єктивним, помилковим. Заборона оскарження у таких випад-
ках може призвести до неможливості виправлення помилок при
прийнятті суддею рішення про усунення захисника.

За таких умов дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплі-
нарної комісії адвокатури фактично зобов'язана на підставі пові-
домлення суду про усунення захисника від участі у справі, яке
надсилається для вирішення питання про відповідальність адвока-
та (ч. 5 ст, 61 ! КПК), виходити з обставин, викладених у постанові
судді про усунення захисника. Рішення кваліфікацій но-дисцип-
лінарної комісії адвокатури про застосування дисциплінарного
стягнення адвокат може оскаржити як до Вищої кваліфікаційної
комісії, так і до суду, але ж у даному випадку рішення дисцип-
лінарної палати КДКА буде виходити з постанови судді, яка не
підлягає перегляду.

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Кош-ре-
сом ООН, встановлюють, що дисциплінарне провадження проти
адвоката здійснюється безсторонніми дисциплінарними комісі-
ями, створеними адвокатурою, за можливості оскарження їх рі-
шення до суду.

3. Законодавець встановлює перелік дисциплінарних стягнень;
застосування кожного з них у конкретній справі є компетенцією
дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ад-
вокатури, яка вирішує питання про притягнення адвоката до дис-
циплінарної відповідальності та розглядає порушені з цих питань
справи, приймає рішення про застосування дисциплінарного стяг-
нення або про відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної
відповідальності. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвока-
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тури, керуючись рішенням дисциплінарної палати про накладан-
ня дисциплінарного стягнення на адвоката, приймає рішення про
припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва. Ко-
місія може не погодитися з рішенням палати, скасувати його і по-
вернути справу на новий розгляд у цю ж палату або закрити дис-
циплінарну справу своїм рішенням.

Адвокатська діяльність припиняється у разі анулювання свідо-
цтва про право на заняття адвокатською діяльністю або тимчасово
зупиняється на строк до одного року рішенням дисциплінарної
палати КДКА. Іншого порядку припинення або тимчасового зупи-
нення адвокатської діяльності Закон «Про адвокатуру» не перед-
бачає. Разом з тим Кримінально-процесуальним кодексом Укра-
їни передбачена підстава заборони діяльності адвоката як захис-
ника (тобто зупинення права займатися на невизначений строк
певним видом адвокатської діяльності) у разі, коли щодо нього
порушено кримінальну справу (п. 4 ч. 1 ст. 61). Таканорма супере-
чить ст. 2, 17 Закону «Про адвокатуру», оскільки свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю видається на здійснен-
ня всіх видів цієї діяльності (ст. 5) і може бути анульоване щодо
усіх, а не одного виду діяльності, у разі засудження адвоката за
вчинення злочину - після набрання вироком законної сили. Адво-
катом не може бути особа, яка має судимість, отже тільки за зазна-
чених умов адвоката можна позбавити права займатися будь-яким
видом адвокатської діяльності.

Уст. 19 Основних положень про роль адвокатів зазначено, що
суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у праві ад-
воката, який має допуск до практики, представляти інтереси свого
клієнта, якщо він не був дискваліфікований відповідно до націо-
нального права і практики його застосування й даних Положень.

4. Підставою для розгляду питання про дисциплінарну відпо-
відальність адвоката є не тільки скарги і заяви громадян, окремі
ухвали судів, постанови суддів, постанови, подання слідчих орга-
нів, голови або членів КДКА, заяви адвокатських об'єднань, під-
приємств, установ, організацій на дії адвокатів. Однією з форм
звернення до КДКА є повідомлення суду про порушення захисни-
ком порядку судового засідання, коли він, незважаючи на зробле-
ні головуючим попередження, допускає подальше непідкорення
розпорядженням головуючого, що призводить до відкладення
розгляду справи (ч. 2 ст. 272 КПК). За порушення порядку в судо-
вому засіданні чи невиконання розпоряджень головуючого під
час судового розгляду справи захисник може бути усунутий від
участі у справі (ч. 4 ст. 61 КПК), про що повідомляється «відповід-
ному органу» для вирішення питання про відповідальність адво-
ката (ч. 5 ст. 61 КПК). Таким органом є кваліфікаційно-дисцип-
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лінарна комісія адвокатури, оскільки саме вона наділена повно-
важеннями щодо застосування дисциплінарної відповідальності
до адвокатів. Повідомлення може направлятися і до адвокатсько-
го об'єднання, якщо адвокат є його членом. Статутом адвокат-
ського об'єднання, як правило, передбачаються заходи дисцип-
лінарного впливу.

5. Відповідно до ст. 18і Положення про кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури члени КДКА можуть проводити
перевірки якості подання правової допомоги у зв'язку з перевір-
кою достовірності поданих адвокатськими об'єднаннями звітів
про якість наданої правової допомоги. За результатами таких пе-
ревірок голова КДКА може вносити подання до дисциплінарної
палати про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідаль-
ності у зв'язку з вчиненими ним порушеннями або низьким рів-
нем наданої ним правової допомоги.

6. Оскаржити рішення про накладення дисциплінарного стяг-
нення можна незалежно від того, ким воно було прийнято - ква-
ліфікаційно-дисциплінарною комісією, дисциплінарною палатою
чи адвокатським об'єднанням.

Оскаржується таке рішення до ВККА або до суду.
За результатами розгляду справи ВККА приймає рішення: за-

лишити рішення палати або КДКА без зміни; змінити рішення;
скасувати рішення і надіслати справу до КДКА для нового розгля-
ду або закрити справу чи прийняти її до свого провадження І роз-
глянути по суті (див. коментар до ст. 14). Оскаржуватись можуть
також дії КДКА, їх палат і членів палат.

Стаття 17. Припинення адвокатської діяльності

Адвокатська діяльність може бути припинена рішенням
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а видане
свідоцтво анульоване у випадках:

засудження адвоката за вчинення злочину- після набрання
вироком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката не-
дієздатним;

втрати громадянства України;
грубого порушення вимог цього Закону та інших актів зако-

нодавства України, які регулюють діяльність адвокатури, При-
сяги адвоката України,

1. На відміну від ст. 16 Закону «Про адвокатуру», у якій мова
Йде про дисциплінарну відповідальність адвоката І застосування
(або відмову у застосуванні) дисциплінарного стягнення за певні,
вказані безпосередньо у цій статті порушення, допущені адвока-
том, ст. 17 Закону регулює інші питання, пов'язані не з дисцип-
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лінарною відповідальністю, а з порядком припинення адвокат-
ської діяльності. Разом з тим у ній йдеться про вчинення адвокатом
не просто порушень тих же самих правових норм, що зазначені у
ст. І6 нього Закону, а про допущення г р у б и х порушень, за які
встановлена санкція дещо інша - припинення адвокатської діяль-
ності (що, взагалі, не є дисциплінарного відповідальністю) і одна-
ковий кінцевий результат - анулювання свідоцтва про право на за-
няття адвокатською діяльністю. В жодному документі не визна-
чено, чим відрізняється просто порушення вимог Закону «Про ад-
вокатуру», інших актів законодавства України, що регулюють
діяльність адвокатури, Присяги адвоката України від їх грубого
порушення, за вчинення якого настає не дисциплінарна відпо-
відальність (Fie обов'язково пов'язана з анулюванням свідоцтва), а
припиняється адвокатська діяльність І анулюється свідоцтво.

2. Припинення адвокатської діяльності у зв'язку із засуджен-
ням адвоката за вчинення злочину застосовується лише після на-
брання вироком законної сили у порядку, передбаченому ст. 401
КГЇК. Вирок місцевого суду набирає законної сили після закінчен-
ня строку на подання апеляцій, а вирок апеляційного суду - після
закінчення строку на подання касаційної скарги, внесення каса-
ційного подання, якщо його не було оскаржено чи на нього не бу-
ло внесено подання. У разі подачі апеляції, касаційної скарги чи
внесення касаційного подання вирок, якщо його не скасовано, на-
бирає законної сили після розгляду справи відповідно апеляцій-
ною чи касаційною інстанцією (ч. 1 ст. 401).

3. Анулювання свідоцтва у разі визнання адвоката недієздат-
ним або у разі обмеження його дієздатності може бути здійснено
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією лише на підставі судо-
вого рішення.

4. Оскільки адвокатом може бути лише громадянин України,
втрата громадянства України тягне за собою анулювання свідоцт-
ва цього адвоката і припинення його адвокатської діяльності.

5. Припинення адвокатської діяльності І анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю віднесено до ком-
петенції кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, а не
дисциплінарної палати (п. 13 і Положення про кваліфікаційно-
дисциплінарну комісію адвокатури).

Стаття 18. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції
України, місцевими органами державного управ-
ління

Міністерство юстиції України:
забезпечує необхідне фінансування оплати праці адвокатів

за рахунок держави у разі участі адвоката у кримінальній
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справі за призначенням та при звільненні громадян від оплати
юридичної допомоги;

узагальнює адміністративні дані про адвокатську діяль-
ність;

(абзац третій частини першої статті 18 у редакції' Закону
України від 07.02.2002 р. № 3047-ІІ!)

сприяє проведенню заходів щодо підвищення професійно-
го рівня адвокатів.

Місцеві органи державного управління у межах своєї компе-
тенції сприяють адвокатам та адвокатським об'єднанням у ви-
рішенні соціальних питань, надають їм в оренду придатні для
роботи приміщення, встановлюють пільги щодо орендної
плати за використання приміщень тощо.

1. Порівняно із законодавством про адвокатуру, що діяло в
Україні до прийняття Закону «Про адвокатуру» в 1992 році, ком-
петенція Міністерства юстиції щодо адвокатури значно звузилася,
і це цілком виправдано, оскільки проголошені принципи діяльно-
сті адвокатури, зокрема такі як незалежність і конфіденційність,
виключають контроль за надаваною адвокатами правовою допо-
могою, вплив на вирішення внутрішніх, організаційних питань
адвокатури. Закон «Про адвокатуру» забороняє будь-яке втручан-
ня в адвокатську діяльність (ст. 10).

У Правилах адвокатської етики також звертається увага на те,
що специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає максимальної
незалежності адвоката, що передбачає його свободу від будь-яко-
го зовнішнього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зок-
рема і з боку державних органів (ч. 1 ст. 5).

Отже, коло повноважень Міністерства юстиції щодо адвокату-
ри визначено, цей перелік є вичерпним. У Положенні про Мініс-
терство юстиції України, затвердженому Указом Президента Ук-
раїни від 30 грудня 1997 р. № 1396/97 (із змінами та доповнення-
ми), зазначається, що Міністерство юстиції України «реєструє ад-
вокатські об'єднання, забезпечує фінансування оплати праці ад-
вокатів за рахунок коштів державного бюджету в разі участі адво-
ката у кримінальній справі за призначенням та звільнення грома-
дян від оплати юридичної допомоги, веде реєстр адвокатських
об'єднань» (п. 4.27).

2. Відповідно до чинного законодавства оплата праці захисни-
ка, коли він бере участь у справі за призначенням, провадиться за
рахунок держави в порядку і розмірах, встановлених Кабінетом
Міністрів України (ч. 6 ст. 93 КПК, ч. 2 ст. 12 Закону «Про адвока-
туру»).

Згідно з п. З постанови Кабінету Міністрів України від 14 трав-
ня 1999 р. № 821 «Про затвердження Порядку оплати праці адво-
катів з подання громадянам правової допомоги за рахунок держа-
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ви» Міністерство юстиції України має надавати Міністерству
фінансів розрахунки коштів на оплату праці адвокатів за подання
громадянам правової допомоги в кримінальних справах за раху-
нок держави. Міністерство фінансів повинне передбачати відпо-
відні асигнування при підготовці проекту державного бюджету
на наступний рік. До компетенції Міністерства юстиції на підста-
ві п. 6 Порядку віднесено перерахування коштів адвокатському
об'єднанню чи адвокату за подання правової допомоги.

Внесеними у 2001 році до ст. 47 КПК змінами значно розшире-
но участь захисника за призначенням (див. коментар до ст. 12), от-
же мають бути збільшеними суми коштів, що виділяються на
оплату праці захисника за рахунок держави. Спілка адвокатів
України 6 березня 2002 р. звернулася до Міністра юстиції з лис-
том, у якому йшлося про недостатнє фінансування праці адвоката
за призначенням, випадки нецільового використання коштів, що
виділяються державою для вказаних цілей, застарілий механізм і
замалий розмір оплати праці захисника*. Спілка адвокатів неод-
норазово зверталася до Прем'єр-міністра України щодо виділення
необхідних коштів для оплати праці адвокатів у передбачених за-
коном випадках і відповідно збільшення видатків на це в бюдже-
ті** і виділення їх в бюджеті окремим рядком. Від Міністерства
юстиції надійшла відповідь від 24 квітня 2002 р.*** про те, що від-
повідно до річного розпису призначень Державного бюджету
України на 2002 рік за кодом 1139 «Оплата інших послуг та інші
видатки» проводиться оплата праці народних засідателів І адвока-
тів та інших послуг, і за цим кодом у 2002 році передбачені видат-
ки в обсязі: по апеляційних судах - 1105,3 тис, грн.; по місцевих
судах- 5394,7 тис. грн. Одночасно сповіщалося, що в проекті за-
кону «Про державну безоплатну правову допомогу» фінансуван-
ня державної безоплатної правової допомоги здійснюватиметься
за рахунок Державного бюджету України з коштів, виділених на

• утримання відповідних державних органів, а також з фонду забез-
печення подання державної правової допомоги при Міністерстві
юстиції України, перерахування на який закладаються в Держав-
ному бюджеті України окремим рядком.

Слід зазначити також, що кошти за подання правової допомоги
мають перераховуватися адвокатському об'єднанню (адвокату)
Головним управлінням юстиції Мінюсту в Автономній Респуб-
ліці Крим, обласними, Київським та Севастопольським міськими
управліннями юстиції. На жаль, кошти в регіони надходять не-
своєчасно, фінансування правової допомоги недостатнє. Доцільно

* Див.: Адвокат. - 2001. - № 4-5. - С. 72-73.
** Див,: Адвокат. - 2001. - № 3. - С. 39-40; № 4-5. - С. 63, 65-68.
*** Див.: Адвокат. - 2002. - № 1. - С. 39-40.
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спростити процедуру оформлення документів для отримання цих
коштів, передати право їх розподілу самій адвокатурі шляхом
створення в Україні єдиної професійної організації адвокатів, кот-
ра була б наділена такими функціями, які запропоновано у розроб-
леному Спілкою адвокатів України проекті Положення про Націо-
нальну палату (асоціацію) адвокатів.

3. У зв'язку з прийняттям нової редакції Закону України «Пре
державну статистику» до коментованої статті було внесено зміну
(абзац третій), згідно з якою на Міністерство юстиції покладаєть-
ся узагальнення адміністративних даних про адвокатську діяль-
ність. Термін «адміністративні дані» визначається Законом Укра-
їни «Про інформіцію» (ст. 19 !), де вказується, що адміністративна
інформація (дані) - це офіційні документовані дані, що дають
кількісну характеристику явищ та процесів, що відбуваються в
економічній, соціальній, культурній, інших сферах життя і зби-
раються, використовуються, поширюються та зберігаються орга-
нами державної влади (за винятком органів державної статисти-
ки), органами місцевого самоврядування, юридичними особами
відповідно до законодавства з метою виконання адміністративних
обов'язків та завдань, що належать до їх компетенції. Встанов-
люється також, що система адміністративної інформації (даних),
повноваження органів, які займаються діяльністю, пов'язаною із
збиранням та використанням адміністративних даних, їх джерела
та режим встановлюються відповідно до законодавства.

4, Ще один напрям, у якому мають розвиватися відносини з
Міністерством юстиції, - це сприяння проведенню заходів щодо
підвищення професійного рівня адвокатів- Однак він не набув до-
статнього розвитку.

У той же час обов'язок визначення порядку підвищення ква-
ліфікації адвокатів покладено Указом Президента України від
ЗО вересня 1999 р. № 1240/99 «Про деякі заходи щодо підвищення
рівня роботи адвокатури» на Вищу кваліфікаційну комісію адво-
катури. Згідно з Положенням про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури вона ухвалює рішення про підвищення ква-
ліфікації адвокатів та організовує їх виконання (п. 13і). Голова
КДКА може вносити подання до дисциплінарної палати про по-
кладення на адвоката обов'язку підвищити свою кваліфікацію.
Внести подання він вправі на підставі матеріалів перевірки досто-
вірності звітів адвокатських об'єднань про якість подання право-
вої допомоги або перевірок, які можуть здійснювати члени КДТСА
у разі надходження скарг, окремих ухвал, подань, постанов про
порушення, вчинені адвокатом, або про низький рівень наданої
ним правової допомоги (п. 18 і).

Правила адвокатської етики зобов'язують адвокатів підвищу-
вати професійну майстерність (ст. 10). Проведення заходів з під-
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вищення кваліфікації адвокатів є одним із завдань Спілки адвока-
тів України, якому вона приділяє значну увагу шляхом здійснення
спеціальних програм, зокрема, проведення навчальних семінарів,
у тому числі в регіонах України, разом із Центром підвищення
кваліфікації Академії адвокатури України, в якій діють також
Школа адвокатської майстерності та Адвокатські студії (для тих,
хто розпочинає свою професійну адвокатську діяльність)*. Підви-
щенню професійної майстерності адвокатів слугує також здій-
снювана протягом останніх років навчальна програма з вивчення
міжнародних конвенцій і порядку звернення до Європейського
Суду з прав людини, а також Консультативне бюро з прав людини
Спілки адвокатів України.

5. До завдань Міністерства юстиції України щодо адвокатури
віднесено реєстрацію адвокатських об'єднань у порядку, визначе-
ному Кабінетом Міністрів України (ч. З ст, 4 Закону «Про адвока-
туру»). У Положенні про порядок реєстрації адвокатських об'єд-
нань, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від
27 квітня 1993 р. № 302, зазначається, що у разі реєстрації адво-
катського об'єднання Міністерство юстиції видає Йому свідоцтво
про реєстрацію і присвоює відповідний номер, що вноситься до
Реєстру адвокатських об'єднань. Таким чином, на Міністерство
юстиції покладено низку обов'язків, пов'язаних з реєстрацією
адвокатських об'єднань: як передбачена процедурою реєстрація,
так і видача свідоцтв про реєстрацію, ведення Реєстру адвокат-
ських об'єднань, прийняття рішень про виключення адвокатсько-
го об'єднання з Реєстру і, вочевидь, анулювання відповідного сві-
доцтва. Міністерство юстиції певним чином впливає на профе-
сійний стан адвокатури І дисциплінарну практику. Так, до складу
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури входять пред-
ставники від управлінь юстиції (по одному до атестаційної і дис-
циплінарної палат), яких призначає начальник відповідного уп-
равління юстиції.

До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входить
представник від Міністерства юстиції України, якого призначає
міністр юстиції.

6. Згідно з визначеними повноваженнями місцеві органи влади
сприяють адвокатам і адвокатським об'єднанням у вирішенні пи-
тань, пов'язаних з організацією подання правової допомоги. Ад-
вокатам виділяються необхідні для роботи приміщення, в регіо-
нах встановлюються пільги щодо орендної плати за їх викори-
стання. У вирішенні цих питань значну допомогу надає Спілка ад-
вокатів України.

Разом з тим слід зазначити, що не в усіх регіонах місцеві органи

* Див.: Адвокат.-2001. -№ 1-2. - С. 59-60.
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влади допомагають адвокатам у вирішенні проблем, що виника-
ють стосовно їх соціального захисту, оренди приміщень тощо. У
п. 8 Указу Президента України від ЗО вересня 1999 р. «Про деякі
заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури» місцевим дер-
жавним адміністраціям рекомендовано вжити заходів до вико-
нання вимог ст. 18 Закону України «Про адвокатуру» щодо спри-
яння у вирішенні соціальних питань адвокатів і адвокатських
об'єднань, надання їм в оренду придатних для роботи приміщень,
встановлення пільг щодо орендної плати за використання при-
міщень тощо.

Стаття 19. Спілки та асоціації адвокатів

Адвокати та адвокатські об'єднання можуть створювати ре-
гіональні, загальнодержавні та міжнародні спілки та асоціації.

Спілки та асоціації адвокатів представляють інтереси адво-
катів у державних органах і об'єднаннях громадян, захищають
соціальні та професійні права адвокатів, здійснюють мето-
дичну і видавничу роботу, сприяють підвищенню професійно-
го рівня адвокатів, можуть створювати спеціальні фонди І
діють відповідно до своїх статутів.

1. Згідно з Законом спілки та асоціації адвокатів можуть ство-
рювати як фізичні особи (адвокати), так і юридичні особи (адво-
катські об'єднання), тобто передбачено як індивідуальне так і ко-
лективне членство. Спілки і асоціації адвокатів не є професійними
об'єднаннями у розумінні ст. 4 Закону «Про адвокатуру», які ут-
ворюються з метою здійснення ними адвокатської діяльності.

Цю різницю нескладно спостерігати: адвокатське об'єднання
утворюється для виконання професійної діяльності, визначеної в
Конституції України і в Законі «Про адвокатуру», яка полягає у
захисті і представництві прав і законних інтересів інших як фізич-
них, так і юридичних осіб, які не є членами цих об'єднань. Здійс-
нюючи цю діяльність, члени адвокатського об'єднання керуються
спеціально наданими їм правами і встановленими спеціально для
них обов'язками і передбаченими гарантіями. За виконувану ни-
ми працю вони отримують оплату, в тому числі від держави заза-
хист у порядку, передбаченому ст. 47 КПК. Діяльність адвокату-
ри, і себто її складових - адвокатських об'єднань, — передбачена
Конституцією, що не характерно для громадських організацій,
об'єднань громадян, а також регулюється спеціальним законом, в
якому відсутні будь-які посилання на Закон «Про об'єднання гро-
мадян», дія якого не поширюється на адвокатські об'єднання що-
до їх професійної діяльності. Однак для захисту своїх соціальних
та професійних прав адвокати і адвокатські об'єднання можуть
створювати спілки та асоціації, і це передбачено окремо - ст. 19
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Закону «Про адвокатуру», а серед визначених їм цілей, безумов-
но, відсутні такі, що пов'язані з поданням правової допомоги, за-
безпеченням захисту та представництвом фізичних та юридичних
осіб.

Слід наголосити й на тому, що чинним законодавством вста-
новлено різний порядок реєстрації адвокатських об'єднань і
об'єднань громадян, зокрема, громадських організацій (у даному
разі - асоціацій і спілок адвокатів); щодо перших — їх обов'язково
реєструє Міністерство юстиції України згідно з Положенням про
порядок реєстрації адвокатських об'єднань, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 302,
а об'єднання громадян (регіональні) реєструються в місцевих ор-
ганах влади. їх адвокатські об'єднання лише повідомляють (пи-
сьмово) про свою реєстрацію.

Члени адвокатських об'єднань несуть дисциплінарну відпові-
дальність у разі неналежного виконання своїх професійних обо-
в'язків, здійснюваних у цих об'єднаннях або за їх дорученням на
підставі угоди, укладеної згідно з ч. 1 ст. 12 Закону «Про адвока-
туру», а в разі анулювання свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю у порядку, встановленому ст. 16 та 17 цього
Закону, вони не можуть входити до складу адвокатських об'єд-
нань. Адвокатські об'єднання включаються до Реєстру адвокат-
ських об'єднань, що є правовою підставою для подання ними пра-
вової допомоги та інших, передбачених коментованим Законом,
БНДІВ адвокатської діяльності (див. коментар до ст. 5). Об'єднання
громадян або фізичні особи, як члени цих об'єднань, згідно з чин-
ним законодавством не можуть займатися професійною юридич-
ною діяльністю, зокрема надавати правову допомогу, здійсню-
вати захист у суді тощо. Тому слід визнати незаконною діяльність
громадських організацій, у тому числі спілок та асоціацій адвока-
тів, які займаються професійною юридичною діяльністю. На це
звертається увага в п. 4 Указу Президента України «Про деякі за-
ходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури».

2. Мета створення спілок та асоціацій адвокатів визначена у ч. 2
коментованої статті. Зокрема наголошується на захисті цими ор-
ганізаціями соціальних та професійних прав адвокатів. Однією з
таких організацій є Спілка адвокатів України — всеукраїнська ор-
ганізація адвокатів, метою якої є об'єднання зусиль адвокатів у
сприянні формуванню демократичної правової держави, підви-
щення рівня правової допомоги, піднесення ролі і авторитету ад-
вокатури в суспільстві й державі, вдосконалення законодавчого
регулювання діяльності адвокатури, сприяння досягненню адво-
катурою повної самостійності та самоврядування, захист за-
конних інтересів членів Спілки, поширення історичних традицій
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української адвокатури, сприяння розвитку і поглибленню міжна-
родних зв'язків адвокатів.

Дійсно, понад 10 років Спілка адвокатів України виборює про-
фесійні І соціальні права адвокатів, захищає та представляє їх ін-
тереси в різних організаціях. Наприклад, Спілка бере участь уза-
конопроектній роботі, обстоювала право адвокатів на здійснення
професійної діяльності у 1993 році, коли був відсутній механізм
набуття статусу адвоката за Законом «Про адвокатуру», за її про-
позицією в Законі закріплено право адвокатів на заняття адвокат-
ського діяльністю індивідуально; розроблено і впроваджено пра-
вила адвокатської етики. Спілка веде боротьбу за зменшення по-
даткового тиску на адвокатів і адвокатські об'єднання, усунення
порушень гарантій адвокатської діяльності, розширення профе-
сійних прав адвокатів, захищала окремих адвокатів від необгрун-
тованого тиску та переслідувань, займається підвищенням ква-
ліфікації адвокатів, зокрема спільно з Академією адвокатури Ук-
раїни, одним із спІвзасновників якої є Спілка адвокатів. За звер-
неннями Спілки проводилися міжнародні експертизи і зустрічі з
експертами, міжнародні семінари та конференції з питань відпо-
відності чинного законодавства, законопроектів, які стосуються
адвокатури і адвокатської діяльності, рішення Конституційного
Суду у справі Солдатова міжнародним стандартам адвокатської
професії. Спілкою проводиться видавнича діяльність, зокрема, за-
сновано серію книжок «Адвокатура України», журнал «Адвокат»,
активно розвиваються міжнародні зв'язки, вивчається історія ад-
вокатури України.

Разом з тим Спілка адвокатів України може захищати лише
своїх членів, представляти інтереси тільки певної частини адвока-
тів - тих, хто є членами цієї організації. З метою зміни такого ста-
новища сама Спілка у 1995 році виступила з пропозицією щодо
утворення в Україні єдиної професійної організації адвокатів з
обов'язковим членством, яка б представляла всю адвокатуру-На-
ціональної палати (асоціації) адвокатів України, яка до цього часу
не створена.

3. У регіонах України також створені й активно діють громад-
ські організації адвокатів. Так, адвокати Чернівецької області
об'єдналися в Асоціацію адвокатів, яка надає їм допомогу в орга-
нізації професійної діяльності, нещодавно утворено Спілку адво-
катів Закарпаття. У деяких містах України, зокрема в Ужгороді,
Одесі, Харкові, Києві, існують адвокатські клуби. Можна назвати
й цілу низку громадських організацій адвокатів, сформованих
не за територіальною, а за іншими ознаками - вік, галузь права
тощо.



Розділ 2

Законодавство про адвокатуру
та адвокатську діяльність



2.1. Організація діяльності адвокатури
в Україні

Конституція України

Прийнята на п'ятій сесії
Верховної Ради України

28 червня Т996 року

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, № ЗО, cm. 141)

(Витяг)
Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства

права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та

інші норматиБно-правові акти приймаються на основі Конститу-
ції України і повинні відповідати їй.

Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до
суду для захисту конституційних прав і свобод людини І громадя-
нина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.

Стаття 9. Чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість
яких надана Верховною Радою України, є частиною національно-
го законодавства України.

Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції
України, можливе лише після внесення відповідних змін до Кон-
ституції України.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту
недоторканність.

Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою
інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки па підставах та
в порядку, встановлених законом.

У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його
перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосу-
вати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід,
обгрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути
перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо
протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вруче-
но вмотивованого рішення суду про тримання під вартого.

Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідклад-
но повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз'яснено
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його права та надано можливість з моменту затримання захищати
себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.

Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в су-
ді своє затримання.

Про арешт або затримання людини має бути негайно повідом-
лено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 59. Кожен має право на правову допомогу. У випадках,
передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен
є вільним у виборі захисника своїх прав.

Для забезпечення права на захист від обвинувачення та на-
дання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших
державних органах в Україні діє адвокатура.

(Офіційне тлумачення статті 59 див. в Рішенні Конституцій-
ного Суду№ 13-рп/2000 від 16.11.00)

Стаття 62, Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину
і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину
не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинуваль-
ним вироком суду.

Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні
злочину.

Обвинувачення не може грунтуватися на доказах, одержаних
незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо
доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

У разі скасування вироку суду як неправосудного держава від-
шкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним
засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати
показання або пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких
родичів, коло яких визначається законом.

Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на за-
хист.

Засуджений користується всіма правами людини І грома-
дянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановле-
ні вироком суду.

Стаття 64. Конституційні права і свободи людини і громадяни-
на не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Кон-
ституцією України.

В умовах воєнного або надзвичайного стану можуть вста-
новлюватися окремі обмеження прав і свобод із зазначенням стро-
ку дії цих обмежень. Не можуть бути обмежені права і свободи,
передбачені статтями 24, 25, 27, 28, 29,40, 47, 51, 52, 55, 56,57.58,
59, 60, 61, 62, 63 цієї Конституції.
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(Офіційне тлумачення статті 64 див. в Рішенні Конституцій-
ного Суду№ 9-зп від 25.12.97)

Стаття 92. Виключно законами України визначаються:

14) судоустрій, судочинство, статус суддів, засади судової
експертизи, організація і діяльність прокуратури, органів дізнан-
ня І слідства, нотаріату, органів і установ виконання покарань; ос-
нови організації та діяльності адвокатури;

Стаття 129. Судді при здійсненні правосуддя незалежні і під-
коряються лише закону.

Судочинство провадиться суддею одноособово, колегією суд-
дів чи судом присяжних.

Основними засадами судочинства є:
1) законність;
2) рівність усіх учасників судового процесу перед законом і су-

дом;
3) забезпечення доведеності вини;
4) змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх до-

казів І у доведенні перед судом їх переконливості;
5) підтримання державного обвинувачення в суді прокурором;
6) забезпечення обвинуваченому права на захист;
7) гласність судового процесу та його повне фіксування техніч-

ними засобами;
8) забезпечення апеляційного та касаційного оскарження

рішення суду, крім випадків, встановлених законом;
9) обов'язковість рішень суду.
Законом можуть бути визначені також інші засади судочинства

в судах окремих судових юрисдикцій.
За неповагу до суду і судді винні особи притягаються до юри-

дичної відповідальності.

Про судоустрій України

Закон України
від 7 лютого 2002 року № 3018-Ш

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, № 27-28, ст.180)

(Витяг)

Стаття 6. Право на судовий захист
1. Усім суб'єктам правовідносин гарантується захист їх прав,
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свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом,
утвореним відповідно до закону.

2. Для забезпечення всебічного, повного та об'єктивного роз-
гляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди пер-
шої, апеляційної та касаційної інстанцій.

3. Ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його спра-
ви у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним зако-
ном. Угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є недійс-
ними.

4. Ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді
своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в су-
ді будь-якого рівня.

5. Іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи
користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з гро-
мадянами та юридичними особами України.

Стаття 7. Рівність перед законом і судом
Правосуддя в Україні здійснюється на засадах рівності вен

учасників судового процесу перед законом і судом незалежно віл
статі, раси, кольору шкіри, мови, політичних, релігійних та інших
переконань, національного чи соціального походження, май-
нового стану, роду і характеру занять, місця проживання та інших
обставин.

Стаття 8. Правова допомога при вирішенні справ у судах
1. Кожен має право користуватися правовою допомогою при

вирішенні його справи в суді.
2. Для надання правової допомоги при вирішенні справ у судах

в Україні діє адвокатура. У випадках, передбачених законом, пра-
вову допомогу надають також інші особи. Порядок та умови на-
дання правової допомоги визначаються законом. У випадках, пе-
редбачених законом, правова допомога надається безоплатно.

Про деякі заходи щодо підвищення рівня
роботи адвокатури

Указ Президента України
від ЗО вересня 1999 року № 1240/99

З метою посилення гарантій конституційних прав громадян на
правову допомогу та захист від обвинувачення, підвищення якос-
ті правової допомоги, що надається адвокатами та адвокатськими
об'єднаннями, п о с т а н о в л я ю :

1. Визнати за необхідне запровадити в Україні Єдиний реєстр
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адвокатів, ведення якого здійснює Вища кваліфікаційна комісія
адвокатури.

Установити, що Єдиний реєстр адвокатів України, як і Реєстр
адвокатських об'єднань, підлягають систематичному оприлюд-
ненню.

Положення про Єдиний реєстр адвокатів затверджує Вища ква-
ліфікаційна комісія адвокатури.

2. Запропонувати Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури:
вжити заходів до запобігання порушенням законодавства про

адвокатуру під час видачі свідоцтв про право на заняття адвокат-
ською діяльністю та посилити контроль за додержанням ква-
ліфікаціЙно-дисциплінарними комісіями адвокатури вимог стат-
ті 2 Закону України «Про адвокатуру» щодо несумісності адво-
катської діяльності з іншими видами роботи;

виготовити бланки свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю єдиної форми за встановленим зразком і до
1 грудня 1999 року забезпечити видання адвокатам, включеним до
Єдиного реєстру адвокатів України, зазначених свідоцтв;

розробити і впровадити новий зразок ордера, що видається ад-
вокатам для підтвердження повноважень з представництва або за-
хисту клієнтів;

визначити порядок підвищення кваліфікації адвокатів.
3. Внести зміни І доповнення до Положення про кваліфікацій-

но-дисциплінарну комісію адвокатури та Положення про Вищу
кваліфікаційну комісію адвокатури, затверджених Указом Прези-
дента України від 5 травня 1993року№ 155 (додаються*).

4. Міністерству юстиції України в місячний строк перевірити
наявність в адвокатських об'єднаннях свідоцтв про реєстрацію та
вжити заходів до припинення практики незаконного надання пра-
вової допомоги організаціями адвокатів, юристів та іншими орга-
нізаціями.

5. Державній податковій адміністрації України, Пенсійному
фонду України, Фонду соціального страхування України разом
і кваліфікаційно-дисциплінарними комісіями адвокатури та Ви-
щою кваліфікаційною комісією адвокатури у тримісячний строк
перевірити додержання адвокатами, які практикують Індивідуаль-
но, вимог чинного законодавства щодо обліку суб'єктів оподатку-
вання і ведення фінансової документації та вжити заходів щодо
притягнення до відповідальності тих із них, які ухиляються від об-
ліку як суб'єкти оподаткування.

6. Міністерству фінансів України, Міністерству юстиції Укра-

* Не наводяться. - Ред.
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їни за погодженням з Державною податковою адміністрацією
України та Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури розро-
бити і затвердити Інструкцію з оподаткування адвокатської діяль-
ності та Положення про бухгалтерський облік в адвокатських
об'єднаннях.

7. Зажадати від органів, які проводять попереднє слідство,
суворого додержання ними законодавства про гарантії адвокат-
ської діяльності, усунення порушень професійних прав адвокатів,
втручання в їх діяльність, фактів тиску на них, порушень конститу-
ційного права кожного на вільний вибір захисника своїх прав.

8. Місцевим державним адміністраціям вжити заходів до вико-
нання вимог статті 18 Закону України «Про адвокатуру» щодо
сприяння у вирішенні соціальних питань адвокатів та адвокат-
ських об'єднань, надання їм в оренду придатних для роботи примі-
щень, встановлення пільг щодо орендної плати за використання
приміщень тощо.

9. Органам виконавчої влади та органам місцевого самовряду-
вання, керівникам підприємств, установ і організацій сприяти ре-
алізації права адвокатів збирати відомості про факти, які можуть
бути використані як докази в цивільних, господарських, кримі-
нальних справах і справах про адміністративні правопорушення,
надавати безоплатно відповідні відомості та копії документів за
запитами адвокатів та адвокатських об'єднань у справах, що пере-
бувають у їх провадженні.

Про Положення
про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури та Положення

про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Указ Президента України
від 5 травня 1993 року № 155/93

(Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
Лгз 70/99 від 27.01.99, № 1240/99 від 30.09,99)

Відповідно д о Закону України «Про адвокатуру» п о с т а -
н о в л я ю :

Затвердити Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну ко-
місію адвокатури та Положення про Вищу кваліфікаційну комі-
сію адвокатури (додаються ).
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ПОЛОЖЕННЯ
про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію

адвокатури

Затверджено Указом Президента України
від 5 травня 1993 року № 155/93

(У тексті Положення слова «Республіка Крим», «управління
юстиції Ради міністрів Республіки Крим, обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації» в усіх відмін-
ках замінено відповідно словами «Автономна Республіка Крим» і
«Головне управління юстиції Міністерства юстиції України в Ав-
тономній Республіці Крим, обласні. Київська і Севастопольська
міські управління юстиції» у відповідних відмінках, а слова «на-
родних депутатів», де їх вжито разом зі словом «ради», виключе-
но згідно з Указом Президента № 1240/99 від 30.09.99)

І. Загальні положення

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про адвокату-
ру» визначає порядок організації та діяльності кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури (далі - кваліфікаційно-дис-
циплінарна комісія).

2. Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії створюються в Авто-
номній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Строк повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ста-
новить три роки, починаючи з дня першого засідання комісії.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№70/99 від 27.01.99)

3. Основним завданням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
є визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір зай-
матися адвокатською діяльністю, та вирішення питань про дис-
циплінарну відповідальність адвокатів.

4. У своїй діяльності кваліфікаційно-дисциплінарна комісія ке-
рується Конституцією України, актами законодавства України,
актами Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури, прийнятими в
межах ЇЇ компетенції, а також цим Положенням.

(Пункт 4 в редакції Указів Президента № 70/99 від 27.01.99,
№ 1240/99 від 30.09.99)

5. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій та
організаційне забезпечення їх діяльності здійснюють відповідно
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласна, Київська та
Севастопольська міська рада.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія набуває повноважень
після сформування її відповідним органом у повному складі.
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(Пункт 5 доповнено абзацом другим згідно з Указом Президен-
та№ 1240/99 від 30.09.99) (Пункт 5 іззмінами, внесеними згідно з
Указом Президента № 70/99 від 27.01.99)

6. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія є юридичною осо-
бою, має штамп і печатку із своїм найменуванням.

II. Склад кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
та порядок її формування

7. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія діє в складі двох
палат - атестаційної та дисциплінарної.

Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію очолює голова, який
обирається більшістю голосів від загальної кількості членів ко-
місії таємним голосуванням на альтернативній основі з числа
членів палат на першому засіданні комісії, що має бути скликанеу
15-денний строк з часу сформування.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09,99)

Заступниками голови кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за
посадою є голови палат комісії.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

Голова комісії і голови палат не можуть обіймати ці посади
більше ніж два строки підряд.

(Пункт 7 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

8. АтестаціЙна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
створюється у складі 11 членів. До неї входять 4 адвокати, 4 судді,
по одному представнику відповідно від Ради міністрів Автоно-
мної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської
міської ради, Головного управління юстиції Міністерства юстиції
України в Автономній Республіці Крим, обласного, Київського та
Севастопольського міського управління юстиції, відділення Спіл-
ки адвокатів України.

(Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№70/99 від 27.01.99)

9. Дисциплінарна палата квалІфікаційно-дисциплінарної ко-
місії утворюється у складі 9 членів. До неї входять 5 адвокатів,
2 судді, по одному представнику відповідно від Головного управ-
ління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Рес-
публіці Крим, обласного, Київського та Севастопольського місь-
кого управління юстиції, відділення Спілки адвокатів України.

(Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президенти
№ 70/99 від 27.01.99)

10. Палату кваліфікаційно-дисциплінарної комісії очолює го-
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лова, якого обирають більшістю голосів від загальної кількості
членів палати таємним голосуванням на альтернативній основі
при вільному висуненні кандидатів з членів палати на першому її
засіданні.

(Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

Голова палати має заступника, який обирається в такому само-
му порядку, як і голова.

(Абзац третій пункту 10 виключено на підставі Указу Пре-
зидента Ns 1240/99 від 30.09.99)

11. Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії - адво-
кати обираються на загальних зборах (конференції) адвокатів Ав-
тономної Республіки Крим, області, міст Києва, Севастополя, суд-
ді - на конференції суддів Автономної Республіки Крим, області,
міст Києва, Севастополя.

(Абзац перший пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 70/99 від 27.01.99)

Представники відділення Спілки адвокатів України як члени
палат обираються на зборах відділення Спілки.

Члени палат — адвокати, судді та представники відділення
Спілки адвокатів України обираються таємним голосуванням на
альтернативній основі при вільному висуненні кандидатів. Обра-
ним вважається кандидат, за якого подано більше половини голо-
сів учасників зборів (конференції).

Представник обласної, Київської та Севастопольської міської
ради як член атестаційної палати обирається відповідною радою.
Представник Ради міністрів Автономної Республіки Крим призна-
чається Радою міністрів Автономної Республіки Крим.

(Абзац четвертий пункту 11 в редакції Указу Президента
№70/99 від 27.01.99)

Члени палат - представники Головного управління юстиції
Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, об-
ласних, Київського та Севастопольського міського управлінь юс-
тиції призначаються начальником відповідного управління юсти-
ції.

(Абзац п 'ятий пункту 11 в редакції Указу Президента JVe 70/99
від 27.01.99)

12. Ведення документації палати кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії, облік і зберігання справ здійснює секретар, який оби-
рається на першому засіданні палати з її членів.

13. У разі дострокового вибуття голова, заступник голови, сек-
ретар, член палати кваліфікащино-дисциплінарної комісії оби-
раються (призначаються) в порядку, встановленому цим Поло-
женням.
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13 і . Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія:
видає свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
приймає Присягу адвоката України;
припиняє відповідно до цього Положення адвокатську діяльність,

анулює свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та
рішення атестаційної палати про видачу такого свідоцтва;

здійснює контроль за додержанням адвокатами зобов'язань,
що випливають з Присяги адвоката України, актів законодавства
України та Правил адвокатської етики;

виявляє причини та умови, що сприяли вчиненню адвокатами
дисциплінарних проступків, наданню правової допомоги на
низькому професійному рівні, та розробляє рекомендації стосов-
но заходів щодо усунення цих причин і умов;

ухвалює рішення про підвищення кваліфікації адвокатів та ор-
ганізовує їх виконання;

обирає представників до складу Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури.

У разі грубого порушення адвокатом вимог Закону України
«Про адвокатуру», Інших актів законодавства І Присяги адвоката
України кваліфікаційно-дисциплінарна комісія рішення про
припинення адвокатської діяльності та про анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю приймає на підста-
ві рішення дисциплінарної палати тієї ж комісії про накладання
відповідного дисциплінарного стягнення. Якщо комісія не пого-
диться з рішенням палати, вона може його скасувати і повернути
справу на новий розгляд в дисциплінарну палату з поновленням
строку розгляду справи або своїм рішенням закрити дисциплінар-
ну справу.

(Положення доповнено пунктом 13і згідно з Указом Пре-
зидента № 1240/99 від 30.09.99)

III. Повноваження
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

та її палат, порядок їх роботи
(Найменування розділу III в редакції Указу Президента № 1240/99

від 30.09.99)
14. АтестацІЙна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії:
розглядає заяви осіб, які мають намір займатися адвокатською

діяльністю;
допускає осіб або відмовляє їм у допуску до складання квалі-

фікаційних іспитів;
приймає кваліфікаційні іспити;
ухвалює рішення про видачу або відмову у видачі свідоцтва

про право на заняття адвокатською діяльністю.
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15. Дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії:

розглядає скарги громадян, окремі ухвали судів, постанови
суддів, постанови, подання слідчих органів, голови кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії або її членів, заяви адвокатських об'єд-
нань, підприємств, установ, організацій на дії адвокатів;

(Абзац другий пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президентам 1240/99 від 30.09.99)

вирішує питання про притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності, розглядає порушені з цих питань справи, прий-
має рішення про застосування дисциплінарного стягнення або про
відмову у притягненні адвоката до дисциплінарної відповідально-
сті;

(Абзац третій пункту 15 Із змінами, внесеними згідно з Указом
Президентам 1240/99'від 30.09.99)

узагальнює дисциплінарну практику палати та адвокатських
об'єднань за рік.

(Пункт 15 доповнено абзацом згідно з Указом Президента
№1240/99 від 30.09.99)

15 і. Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії ре-
алізуються на засіданнях комісії, скликання та проведення яких
здійснюється відповідно до правил, встановлених для засідань па-
лат, головою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії (його заступ-
никами) з врахуванням кількісного складу обох палат під час за-
стосування правил про кворум, порядок прийняття рішень тощо.

(Положення доповнено пунктом 15і згідно з Указом Пре-
зидента № 1240/99 від 30.09.99)

16. Перше засідання палати кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії проводиться в 15-денниЙ строк з часу сформування складу
комісії.

(Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

17. Підготовка засідання палати забезпечується ЇЇ головою, за-
ступником голови або за дорученням голови одним з членів пала-
ти. Голова палати визначає час І місце проведення засідання па-
лати І не пізніш як за 10 днів повідомляє про це осіб, щодо яких
вирішуватиметься питання, та інших осіб, які повинні взяти
участь у засіданні палати.

18. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія та ЇЇ палати мають
право запитувати та одержувати безоплатно необхідну для здійс-
нення їх повноважень інформацію від судів, слідчих органів, орга-
нів юстиції, прокуратури, внутрішніх справ, інших органів ви-
конавчої влади, адвокатських об'єднань, адвокатів, підприємств,
установ, організацій, а також від громадян (за їх згодою).
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(Абзац перший пункту 18 в редакції Указу Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не
пізніш як через 10 днів дати відповідь кваліфікаційно-дисцип-
лінарній КОМІСІЇ.

18 і. Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія щорічно запитує
від адвокатських об'єднань звіти про якість надання правової
допомоги, які складаються за результатами проведених ними
перевірок, і в разі потреби має право перевірити достовірність цих
звітів.

Перевірки можуть бути здійснені з ініціативи комісії або за по-
данням однієї з палат і в разі надходження в кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію (або її палати) скарг (окремих ухвал, по-
дань, постанов) про порушення, вчинені адвокатом адвокатського
об'єднання (адвокатом, що практикує індивідуально), або низь-
кий рівень наданої ним правової допомоги.

Під час проведення перевірок члени кваліфікаційно-дисцип-
лінарної комісії користуються повноваженнями, зазначеними у
пункті 18 цього Положення, І мають право вимагати від адвокатів
і членів керівних органів адвокатських об'єднань особистих пояс-
нень щодо питань, які мають бути з'ясовані в ході перевірки.

Результати перевірки розглядаються на засіданні кваліфікацій-
но-дисциплінарної комісії і використовуються при плануванні за-
ходів щодо підвищення кваліфікації адвокатів, забезпечення до-
держання ними Правил адвокатської етики, усунення причин і
умов, що перешкоджають здійсненню адвокатами завдань, покла-
дених на адвокатуру.

На підставі матеріалів перевірки голова кваліфікаційно-дис-
циплінарної комісії може вносити подання до дисциплінарної па-
лати комісії про притягнення адвоката до дисциплінарної відпо-
відальності або покладення на нього обов'язку підвищити свою
кваліфікацію.

(Положення доповнено пунктом 18і згідно з Указом Прези-
дента № 1240/99 від 30.09.99)

19. Засідання палати є правомочним, якщо в ньому бере участь
не менш як дві третини членів палати.

20. Палати проводять засідання в міру потреби, але з обо-
в'язковим додержанням установлених цим Положенням строків
розгляду заяв і справ.

(Абзац другий пункту 20 виключено на підставі Указу Прези-
дентам? 1240/99 від 30.09.99)

21. Засідання палати веде її голова, а в разі його відсутності -
заступник або один із членів палати, обраний для цього рішенням
палати.
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Усі члени палати в прийнятті рішення мають рівні права.
У засіданнях палати чи кваліфікаційно-дисциплінарної комісії

з правом дорадчого голосу можуть брати участь учені-юристи і
народні депутати.

(Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

22. До початку розгляду заяви чи справи особа, яка подала
заяву чи відносно якої розглядається справа, має право заявити
відвід члену палати, якщо вона вважає, що член палати або його
родичі заінтересовані в результатах розгляду, чи має сумнів у
його об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами па-
лати присутніми на засіданні без участі члена, якому заявлено від-
від, відкритим голосуванням більшістю голосів. У разі рівності
голосів член палати вважається відведеним. Член палати, якому
заявлено відвід, має право дати пояснення з приводу заявленого
відводу.

(Абзац другий пункту 22 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президентам 1240/99 від 30.09.99)

23. Розгляд питань, що підлягають вирішенню на засіданні па-
лати, починається з доповіді голови палати, заступника голови
або одного з членів палати, який проводив попереднє вивчення
поданих матеріалів. Потім заслуховуються запрошені на засідан-
ня особи, досліджуються необхідні документи і матеріали.

На засіданні палати ведеться протокол, який підписують го-
лова і секретар палати.

24. Рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва про пра-
во на заняття адвокатською діяльністю або про відмову у видачі
свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голо-
сів від загальної кількості членів палати.

Рішення дисциплінарної палати про притягнення адвоката до
дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосу-
ванням двома третинами голосів від загальної кількості членів па-
лати.

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів
його прийняття і підписується головуючим на засіданні та членами
палати, які брали участь у засіданні.

Член палати може особисто або спільно з іншими членами па-
лати викласти окрему думку щодо рішення палати. Окрема думка
приєднується до дисциплінарної справи. Якщо рішення у справі з
окремою думкою не оскаржено, справа надсилається голові Ви-
щої кваліфікаційної комісії адвокатури.

(Абзац четвертий пункту 24 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента № 1240/99 від 30.09.99)
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Копія рішення палати в триденний строк надсилається (або ви-
дається) особі, щодо якої вирішувалося питання, а також органу
або особі, за поданням (заявою, скаргою, постановою, ухвалою)
яких розглядалася справа.

(Абзац п 'ятий пункту 24 в редакції Указу Президента № 1240/99
від 30.09.99)

25. У рішенні палати повинно бути зазначено: назву кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії, склад палати, місце і час розгляду
заяви (справи), прізвище, ім'я, по батькові особи, яка подала заяву
(щодо якої розглядається справа), її пояснення, зміст заяви (обста-
вини справи), прийняте рішення у зв'язку з заявою (міра дисцип-
лінарного стягнення або мотиви закриття справи).

26. Рішення про відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів,
про анулювання рішення атестаційної палати відповідно до
пункту 32 цього Положення або рішення про відмову у видачі
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю може бу-
ти оскаржено в місячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури, а рішення про накладення на адвоката дисциплінар-
ного стягнення і рішення про припинення адвокатської діяльності
та анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю — в тримісячний строк до Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури або в судовому порядку.

(Абзац перший пункту 26 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента Л*> 1240/99 від 30.09.99)

Скарга на рішення чи дії кваліфікаційно-дисциплінариої ко-
місії (або однієї з палат) подається в комісію (або ЇЇ палату), яка
його ухвалила, і у семиденний строк разом зі справою надсилаєть-
ся нею на розгляд у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури або
суд.

(Абзац другий пункту 26 в редакції Указу Президента № 1240/99
від 30.09.99)

27. Члени палат кваліфікаційно-дисциплінарної комісії звіль-
няються від виконання своїх службових обов'язків на час роботи
комісії зі збереженням середньомісячного заробітку за рахунок
коштів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії.

(Пункт 27 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

28. Раз на рік палати підбивають підсумки своєї діяльності та
розробляють заходи щодо підвищення її якості.

Голова кваліфікаційно-дисциплінарної комісії щорічно ана-
лізує роботу комісії, вносить на розгляд комісії підсумки її діяль-
ності.

(Абзац другий пункту 28 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)
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Члени палат про свого роботу повідомляють органи, які їх обра-
ли або призначили.

IV. Розгляд заяв про видачу свідоцтва
на право заняття адвокатською діяльністю

29. Особа, яка має намір займатися адвокатського діяльністю,
полає до атестаційної палати кваліфікаційно-дисциплінарної ко-
місії заяву, нотаріальрю засвідчену копію диплома про вищу юри-
дичну освіту, документ, що підтверджує стаж роботи за фахом
юриста або помічника адвоката не менш як два роки та документ
про місце роботи і посаду на момент подання заяви.

(Абзац перший пункту 29 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президентам 1240/99 від 30.09.99)

Атестаційна палата може в разі потреби витребувати Й інші до-
кументи для вирішення питання про допуск чи відмову у допуску
до складання кваліфікаційних іспитів.

(Пункт 29 доповнено абзацом другим згідно з Указом Прези-
дентам» 1240/99 від 30.09.99)

Одержані документи атестаційна палата розглядає протягом
місяця з дня надходження.

За результатами розгляду заяви та документів, зазначених в аб-
заці першому цього пункту, атестаційна палата приймає рішення
про;

допуск заявника до кваліфікаційних іспитів;
витребування додаткових документів;
відмову в допуску до кваліфікаційних Іспитів.
(Пункт 29 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом Пре-

зидентам 1240/99 від 30.09.99)
30. Кваліфікаційні іспити включають відповіді на запитання з

галузей права, Правил адвокатської етики, історії адвокатури, за-
конодавства про адвокатуру, внесені до екзаменаційних білетів,
запитання членів комісії, а також виконання практичних завдань і
складання правових документів відповідно до Програми ква-
ліфікаційних іспитів.

(Абзац перший пункту ЗО в редакції Указу Президента № 1240/99
від 30.09,99)

Особа, яка не склала кваліфікаційні іспити, має право складати
їх повторно через рік.

31. За результатами складання кваліфікаційних іспитів атеста-
ційна палата приймає рішення про:

видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-
ністю;

відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською
ДІЯЛЬНІСТЮ.
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32. Особі, яка успішно склала кваліфікаційні іспити, на підставі
рішення атестаційної палати у строк до одного місяця з моменту
прийняття рішення кваліфікаційно-дисциплінарна комісія видає
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю за фор-
мою, що додається, якщо для цього немає перешкод, пов'язаних з
несумісністю.

Під час одержання свідоцтва особа, якій Його вручено, складає
Присягу адвоката України.

Якщо особа протягом вказаного строку не одержить зазначене
свідоцтво і не складе Присягу адвоката України, рішення про ви-
дачу свідоцтва кваліфікаційно-дисциплінарною комісією в уста-
новленому порядку анулюється.

(Пункт 32 в редакції Указу Президента Лг° 1240/99 від ЗО. 09.99)

V. Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність
адвоката та припинення адвокатської діяльності

(Найменування розділу V із змінами, внесеними згідно з Указом
Президентам? 1240/99 від 30.09.99)

33. Право порушення дисциплінарного провадження належить
голові дисциплінарної палати, а в разі його відсутності - зас-
тупникові голови, який попередньо розглядає інформацію, що
стосується підстав притягнення адвоката до дисциплінарної від-
повідальності, знайомить його з цією інформацією і вимагає від
нього письмового пояснення.

(Пункт 33 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

34. Дисциплінарне стягнення до адвоката застосовується без-
посередньо за виявленням проступку, але не пізніш як через мі-
сяць з дня його виявлення, не рахуючи часу хвороби адвоката або
перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладено пізніш як
через шість місяців з дня вчинення проступку.

35. Справа про притягнення адвоката до дисциплінарної відпо-
відальності повинна бути розглянута не пізніш як у місячний
строк з дня її порушення.

36. За порушення вимог Закону України «Про адвокатуру», ін-
ших актів законодавства України, що регулюють діяльність адво-
катури, і Присяги адвоката України рішенням дисциплінарної па-
лати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії до адвоката можуть
бути застосовані такі дисциплінарні стягнення:

попередження;
зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-

яльністю на строк до одного року;
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анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською ді-
яльністю.

Дисциплінарна палата може закрити дисциплінарну справу, як-
що під час розгляду справи переконається у необґрунтованості
скарги (заяви, постанови, ухвали) та відсутності підстав для при-
тягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності, або у
недоцільності накладення на нього дисциплінарного стягнення за
вчинений ним проступок, або визнає, що вчинене виходить за ме-
жі дисциплінарної відповідальності адвокатів.

(Абзац п 'ятип пункту 36 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

37. До початку розгляду справи, в разі потреби, провадиться
додаткова перевірка підстав для притягнення адвоката до дисцип-
лінарної відповідальності, яку голова доручає одному з членів
дисциплінарної палати. При цьому можуть бути витребувані до-
даткові документи і матеріали.

38. Під час розгляду справи участь адвоката, який притягається
до дисциплінарної відповідальності, є обов'язковою. Повторна
неявка адвоката без поважних причин не перешкоджає розглядові
справи за його відсутності.

У ході засідання адвокат, який притягається до дисциплінарної
відповідальності, має право в будь-який момент заявляти клопо-
тання і давати додаткові пояснення. За розсудом дисциплінарної
палати можуть бути заслухані повідомлення інших осіб, запроше-
них з Ініціативи як адвоката, так і палати, оголошені документи і
досліджені інші матеріали, що є у справі, і ті, що подані додатково.

Рішення виноситься за відсутності адвоката, щодо якого пору-
шено дисциплінарну справу.

39. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного
стягнення адвоката не буде піддано новому дисциплінарному
стягненню, він вважається таким, що не піддавався дисциплінар-
ному стягненню.

Дисциплінарна палата може після закінчення не менш як шести
місяців з дня накладення стягнення зняти його достроково при
бездоганній поведінці адвоката і сумлінному ставленні до вико-
нання своїх обов'язків.

40. Рішення про припинення адвокатської діяльності та про
анулювання свідоцтва квалІфікаційно-дисциплінарното комісією
може бути прийнято у випадках:

засудження адвоката за вчинення злочину - після набрання ви-
роком законної сили;

обмеження судом дієздатності або визнання адвоката недіє-
здатним;

втрати громадянства України;
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грубого порушення вимог Закону України «Про адвокатуру» та
інших актів законодавства України, які регулюють діяльність ад-
вокатури, і Присяги адвоката України.

Додаток
до Положення про кваліфікаціпно-

дисциплінарну комісію адвокатури,
затвердженого Указом Президента України

від 5 травня 1993 року № 155/93

Державний герб України

СВІДОЦТВО
про право на заняття адвокатською діяльністю

№

Відповідно до Закону України «Про адвокатуру»
гр- . _ . _____ . . .

(прізвище, ім'я по батькові)

який проживає
(місце проживання)

має право на заняття адвокатською діяльністю.

Підстава: рішення ____
(назва комісії)

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
в і д _ _ _ _ _ _ _ Р-

№

Голова
(назва комісії)

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури

(підпис) (прізвище та ініціали)

20 року

м.п.

120



ПОЛОЖЕННЯ
про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури

Затверджено Указом Президента України
від 5 травня 1993 року № 155/93

1. Це Положення відповідно до Закону України «Про адвокату-
ру» визначає порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури.

2. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури утворюється при
Кабінеті Міністрів України.

Строк повноважень комісії становить три роки, починаючи з
дня першого її засідання.

3. Основним завданням Вищої кваліфікаційної комісії адво-
катури є розгляд скарг на рішення кваліфікаційно-дисциплінар-
них комісій адвокатури в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі.

(Пункт З із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№70/99 від 27.01.99)

4. У своїй діяльності Вища кваліфікаційна комісія адвокатури
керується Конституцією України, актами законодавства України,
а також цим Положенням.

(Пункт 4 в редакції Указів Президента № 70/99 від 27.01.99,
№ 1240/99 від 30.09.99)

5. До складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури входять
по одному представнику від кожної кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури, Верховного Суду України, Міністерства
юстиції України, Спілки адвокатів України.

6. Представники від кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури до складу Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
обираються таємним голосуванням на альтернативній основі при
вільному висуненні кандидатів з членів кваліфікаційно-дисцип-
лінарних комісій. Обраним вважається кандидат, за якого подано
більше половини голосів членів квалІфікаційно-дисципліпарної
комісії.

Представник від Верховного Суду України до Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури обирається Пленумом Верховно-
го Суду України, а представник від Спілки адвокатів України -
правлінням цієї Спілки.

Представник від Міністерства юстиції України призначається
Міністром юстиції України.

7. Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури очолює голова,
якого обирають таємним голосуванням на альтернативній основі
при вільному висуненні кандидатів з членів комісії на її першому
засіданні.
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Голова комісії має заступника, який обирається в такому са-
мому порядку, як і голова.

8. Ведення документації Вищої кваліфікаційної комісії адво-
катури, облік і зберігання справ здійснює секретар, який обира-
ється на першому засіданні комісії з її членів.

9. У разі дострокового вибуття голова, заступник голови, секре-
тар, член Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури обираються
(призначаються) в порядку, встановленому цим Положенням.

10. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури:
а) розглядає скарги:
на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокату-

ри або їх палат про:
відмову в допуску до кваліфікаційних іспитів;
відмову у видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю;
анулювання рішення атестаційної палати про видачу свідоцтва

про право на заняття адвокатською діяльністю;
накладення на адвоката дисциплінарного стягнення;
припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва

про право на заняття адвокатською діяльністю;
на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, їх

палат або членів палат, вчинені з порушенням чинного законодав-
ства;

б) розробляє і затверджує програми і порядок складання ква-
ліфікаційних іспитів особами, які виявили намір займатися адво-
катською діяльністю, порядок видачі та анулювання свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю;

в) здійснює контроль за діяльністю кваліфікаційно-дисцип-
лінарних комісій адвокатури, аналізує практику застосування ни-
ми Закону України «Про адвокатуру», Положення про кваліфіка-
ційно-дисциплінарну комісію адвокатури, актів, прийнятих Ви-
щою кваліфікаційною комісією адвокатури, розробляє і здійснює
заходи щодо поліпшення роботи пих комісій;

г) схвалює Правила адвокатської етики;
д) встановлює порядок здійснення контролю за додержанням

адвокатами зобов'язань, що випливають із Присяги адвоката Ук-
раїни, актів законодавства України, Правил адвокатської етики.
порядок організації та проведення перевірок, передбачених пунк-
том 18і Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію
адвокатури;

є) затверджує Положення про Єдиний реєстр адвокатів Укра-
їни, складає, веде і систематично оприлюднює цей Реєстр;

є) затверджує зразок ордера, що використовується адвокатом
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для підтвердження своїх повноважень з представництва або за-
хисту клієнта;

ж) виготовляє за встановленим зразком бланки свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю;

з) встановлює порядок і форми підвищення кваліфікації адво-
катів та координує роботу кваліфікаційно-дисциплінарних ко-
місій адвокатури з цих питань;

и) вживає заходів до усунення порушень вимог несумісності
адвокатської діяльності з іншими видами роботи та причин і умов,
що сприяли вчиненню інших порушень законодавства.

(Пункт 10 в редакції Указу Президента № 1240/99 від 30.09.99)
10і. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури в межах своїх

повноважень приймає або затверджує положення, рекомендації,
роз'яснення, рішення, обов'язкові для виконання кваліфікаційно-
дисциплінарними комісіями адвокатури, адвокатами та адвокат-
ськими об'єднаннями, на яких поширюється їх дія.

(Положення доповнено пунктом 10! згідно з Указом Прези-
дента № 1240/99 від 30.09.99)

11. Перше засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
проводиться в 15-денний строк з часу сформування складу ко-
місії.

12. Підготовка засідання Вищої кваліфікаційної комісії адво-
катури забезпечується її головою, заступником голови або за
дорученням голови одним із членів комісії. Голова комісії визна-
чає час і місце проведення засідання комісії та не пізніш як за
10 днів повідомляє про це особу, що звернулася зі скаргою, та ін-
ших осіб, які повинні взяти участь у засіданні комісії.

13. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є пра-
вомочним, якщо в ньому бере участь не менш як дві третини чле-
нів комісії.

14. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури свої засідання про-
водить в міру потреби, але з обов'язковим додержанням установ-
лених цим Положенням строків розгляду скарг.

15. Засідання Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури веде її
голова, а в разі Його відсутності - заступник або один із членів ко-
місії, обраний для цього рішенням комісії.

Усі члени комісії в прийнятті рішення мають рівні права.
16. До початку розгляду справи у Вищій кваліфікаційній ко-

місії особа, яка подала скаргу, має право заявити відвід члену цієї
комісії, якщо вона вважає, що він особисто або його родичі за-
інтересовані в результатах розгляду скарги чи має сумнів у його
об'єктивності з інших причин.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами ко-
місії без участі члена, якому заявлено відвід, відкритим голосу-

123



ванням більшістю голосів. У разі рівності голосів член комісії вва-
жається відведеним. Член комісії, якому заявлено відвід, має пра-
во дати пояснення з приводу заявленого відводу.

Член Вищої кваліфікаційної комісії, який брав участь у роз-
гляді заяви чи справи і прийнятті рішення у кваліфікаційно-дис-
циплінарній комісії, не може брати участь у розгляді цієї справи,
якщо це рішення оскаржено.

17. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури має право:
запрошувати на засідання комісії осіб, які звернулися зі скар-

гою на рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури, представників адвокатських об'єднань, підприємств, уста-
нов, організацій, а також службових осіб;

запитувати і одержувати безоплатно необхідну для здійснення
її повноважень інформацію від судів, слідчих органів, органів юс-
тиції, прокуратури, міліції, інших органів виконавчої влади та ор-
ганів місцевого самоврядування, адвокатських об'єднань, адвока-
тів, підприємств, установ, організацій, а також громадян (за їх
згодою);

(Абзац третій пункту 17 в редакції Указу Президента
№ 1240/99 від 30.09.99)

здійснювати перевірку цільового використання кваліфікацій-
но-дисциплінарними комісіями адвокатури їх коштів та якості ви-
конання комісіями покладених на них функцій.

(Пункт 17 доповнено абзацом четвертим згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

Органи і службові особи, до яких надійшов запит, повинні не пі-
зніш як через 10 днів дати відповідь Вищій кваліфікаційній комісії.

18. Скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури розглядаються у місячний строк з дня надходження.

Уразі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи потреби в
додатковій їх перевірці голова Вищої кваліфікаційної комісії ад-
вокатури може продовжити строк розгляду скарги до трьох міся-
ців, письмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу.

(Пункт 18 доповнено абзацом другим згідно з Указом Прези-
дента № 1240/99 від 30.09.99)

19. Розгляд скарги на засіданні Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури починається доповіддю голови комісії, Його заступни-
ка або одного з членів комісії, який попередньо вивчав скаргу,
справу і документи, що надійшли з кваліфікаційно-дисциплінар-
ної комісії адвокатури. Потім заслуховуються запрошені на за-
сідання особи, досліджуються необхідні матеріали і документи.

На засіданні комісії ведеться протокол, який підписують го-
лова і секретар комісії.

20. У результаті розгляду справи Вища кваліфікаційна комісія
адвокатури може ухвалити таке рішення:
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залишити рішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури без змін, а скаргу без задоволення;

(Абзац другий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

змінити рішення;
скасувати рішення і надіслати справу в ту саму кваліфікацій-

но-дисциплінарну комісію для нового розгляду або закрити спра-
ву або прийняти справу до свого провадження, розглянути її по
суті та постановити нове рішення.

(Абзац четвертий пункту 20 із змінами, внесеними згідно з
Указом Президента^ 1240/99 від 30.09.99)

Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури є оста-
точним.

21. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури прийма-
ються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної
кількості членів комісії.

(Абзац перший пункту 2 ! із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

Рішення викладається в письмовій формі з наведенням мотивів
Його прийняття І підписується головуючим на засіданні.

(Абзац другий пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

Член комісії може особисто або спільно з іншими членами ко-
місії викласти окрему думку щодо рішення комісії. Окрема думка
додається до справи.

(Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента № 1240/99 від 30.09.99)

22. У рішенні Вищої кваліфікаційної комісії повинно бути
зазначено: назву комісії, ЇЇ склад, місце і час засідання, прізвище,
ім'я, по батькові особи, яка подала скаргу, короткий зміст оскар-
женого рішення, суть скарги, висновок у справі, мотиви прийня-
того рішення та результати розгляду справи.

23. У триденний строк рішення комісії має бути видано особі,
щодо якої воно винесено.

23 і. Скарги на дії кваліфікаційно-дисциплінарних комісій ад-
вокатури, їх палат і членів палат, вчинені з порушенням вимог за-
конодавства, розглядаються Вищою кваліфікаційною комісією
адвокатури в порядку, встановленому цим Положенням для роз-
гляду скарг на рішення зазначених комісій або їх палат.

За результатами розгляду цих скарг Вища кваліфікаційна ко-
місія адвокатури приймає рішення про:

вжиття заходів до усунення порушень законодавства в ді-
яльності кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, її па-
лат чи членів палат та усунення причин і умов, які сприяли вчи-
ненню порушень;
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внесення подання органу, що обрав чи призначив члена палати,
який грубо порушив законодавство під час здійснення своїх функ-
цій в комісії, про його дострокове відкликання.

(Положення доповнено пунктом 23і згідно з Указом Прези-
дентам 1240/99 від 30.09.99)

24. Члени Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури звільня-
ються від виконання своїх службових обов'язків на час роботи ко-
місії зі збереженням за цей час середньомісячного заробітку за ра-
хунок коштів комісії.

(Пункт 24 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 1240/99 від 30.09,99)

25. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури щорічно інформує
про свою роботу Кабінет Міністрів України,

26. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Вищої ква-
ліфікаційної комісії адвокатури здійснюється Кабінетом Мініс-
трів України.

27. Вища кваліфікаційна комісія адвокатури є юридичною осо-
бою, має штамп і печатку зі своїм найменуванням.

Про День адвокатури

Указ Президента України
від 2 грудня 2002 року № 1121/2002

Ураховуючи важливу роль адвокатури в розбудові правової
держави, захисті конституційних прав і свобод громадян, велике
громадське значення цієї правозахисної інституції в Україні, п о -
с т а н о в л ю кк

Установити в Україні професійне свято — День адвокатури, яке
відзначати щорічно 19 грудня.

Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

Постанова Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 року № 302

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами KM
Яв 621 від 08.06.96; № 283 від 07.03.98)

Відповідно до статті 4 Закону України «Про адвокатуру» Ка-
бінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Положення про порядок реєстрації адвокатських
об'єднань, що додається.

2. Установити, що за реєстрацію адвокатських об'єднань справ-
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ляегься плата в розмірі десяти неоподатковуваних мінімумів дохо-
дів громадян.

(Абзац перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з По-
становою KM № 621 від 08.06.96)

За видачу адвокатському об'єднанню дубліката свідоцтва про
реєстрацію справляється плата в розмірі 50 відсотків цієї суми.

Вся сума плати зараховується до державного бюджету,
(Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови KM № 283 від

07.03.98)

Положення
про порядок реєстрації адвокатських об'єднань

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 27 квітня 1993 року Xs 302

1. Відповідно до статті 4 Закону України «Про адвокатуру» ре-
єстрація адвокатських колегій, фірм, контор та інших адвокат-
ських об'єднань провадиться у Мін'юсті.

2. Для реєстрації адвокатського об'єднання до Мін'юсту по-
даються:

1) заява, підписана уповноваженим представником об'єднання;
2) статут адвокатського об'єднання;
3) установчий договір чи протокол зборів адвокатів про ство-

рення адвокатського об'єднання;
4) дані про кількісний склад адвокатського об'єднання, наяв-

ність у його членів свідоцтв про право на заняття адвокатською
діяльністю;

5) документ про внесення плати за реєстрацію.
3. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання розгляда-

ється у місячний термін від дня надходження всіх необхідних до-
кументів.

4. За результатами розгляду заяви можуть бути прийняті такі
рішення про:

реєстрацію адвокатського об'єднання;
відмову в реєстрації адвокатського об'єднання;
залишення заяви без розгляду.
5. У разі реєстрації адвокатського об'єднання йому видається

свідоцтво про реєстрацію, зразок якого додається.
6. Зареєстрованому адвокатському об'єднанню присвоюється

відповідний номер, що вноситься до Реєстру адвокатських об'єд-
нань.

У Реєстрі зазначаються: дата надходження документів, назва
адвокатського об'єднання і місце Його знаходження, дата затвер-
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дження статуту, дата реєстрації об'єднання, відомості про зміни,
що сталися в статутних документах, сума внесеної плати.

7. Якщо статутні або інші документи, подані до реєстрації адво-
катського об'єднання, суперечать законодавству України, прий-
мається рішення про відмову в реєстрації, яке в 10-денний термін
надсилається заявникові.

Рішення про відмову в реєстрації адвокатського об'єднання
може бути оскаржене в порядку, передбаченому законодавством,

8. Заява про реєстрацію адвокатського об'єднання залишається
без розгляду, якщо вона подана без документів, зазначених у
пункті 2 цього Положення, про що Мін'юст повідомляє заявника
протягом часу, встановленого для розгляду заяв.

У разі усунення причин, на підставі яких було винесено рішен-
ня про залишення заяви без розгляду, заява розглядається в поряд-
ку і термін, встановлені цим Положенням.

9. Про зміни, що сталися в статутних документах, про припи-
нення діяльності, а також про зміну адреси адвокатське об'єднан-
ня повідомляє Мін'юст у 5-денний термін для внесення необхід-
них змін до Реєстру адвокатських об'єднань.

10. У разі припинення діяльності адвокатського об'єднання
приймається рішення про виключення його з Реєстру адвокат-
ських об'єднань.

Додаток
до Положення про порядок реєстрації

адвокатських об'єднань

Герб України

Міністерство юстиції України

СВІДОЦТВО
про реєстрацію адвокатського об'єднання

С В І Д О Ц Т В О
про реєстрацію адвокатського об'єднання

«_„»_____________ р. № _ _ _ _ _

Назва об'єднання

Місце знаходження об'єднання
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ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Рішення
Конституційного Суду України

у справі за конституційним зверненням
громадянина Солдатова Геннадія Івановича

щодо офіційного тлумачення положень статті 59
Конституції України, статті 44

Кримінально-процесуального кодексу України,
статей 268, 271 Кодексу України

про адміністративні правопорушення
(справа про право вільного вибору захисника)

Рішення Конституційного Суду України
від 16 листопада 2000 року № 13-рп/2000

Справа № 1-17/2000

Конституційний Суд України
у складі суддів Конституційного Суду України:

Скоморохи Віктора Єгоровича — головуючий,
Вознюка Володимира Денисовича - суддя-доповідач,
Євграфова Павла Борисовича,
Козюбри Миколи Івановича,
Корнієнка Миколи Івановича,
Костицького Михайла Васильовича,
Малинникової Людмили Федорівни,
Німченка Василя Івановича,
Розенка Віталія Івановича,
Савенка Миколи Дмитровича,
Селівона Миколи Федосовича,
Тимченка Івана Артемовича,
Тихого Володимира Павловича,
Чубар Людмили Пантелїівни,
Шаповала Володимира Миколайовича,
Яценка Станіслава Сергійовича,

розглянув на пленарному засіданні справу про офіційне тлу-
мачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 Кри-
мінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення.

Приводом для розгляду справи згідно зі статтями 42, 43 Закону
5 3-122 129



України «Про Конституційний Суд України» стало конституційне
звернення громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо офіцій-
ного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44
Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення.

Підставою для розгляду справи відповідно до статті 94 Закону
України «Про Конституційний Суд України» є наявність неодно-
значного застосування положень статті 59 Конституції України,
статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України щодо права
вільного вибору захисника під час розгляду кримінальних справ.

Заслухавши суддю-доповідача Вознюка В. Д. та вивчивши
матеріали справи, Конституційний Суд України

установив:

1. Громадянин Солдатов Г. І. звернувся до Конституційного
Суду України з клопотанням дати офіційне тлумачення положень
статей 55, 59 Конституції України, статті 44 та глави 22 Кри-
мінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Ко-
дексу України про адміністративні правопорушення. Необхід-
ність в офіційному тлумаченні наведених правових норм він
обґрунтовує тим, що під час попереднього розслідування кри-
мінальної справи слідчий, прокурор та суд загальної юрисдикції
відмовили йому в задоволенні клопотання про допуск як захисни-
ка працівника приватної юридичної фірми, з якою він уклав уго-
ду-доручення на представництво Його інтересів у кримінальній
справі. Зазначені посадові особи та суд посилались на відсутність
у працівника цієї юридичної фірми свідоцтва про право на занятгя
адвокатською діяльністю.

Така відмова, як стверджує громадянин Солдатов Г. І., при-
звела до порушення його конституційного права на вільний вибір
захисника своїх прав.

1, Додані до конституційного звернення документи свідчать,
що стосовно Солдатова Г. І. було порушено кримінальну справу, в
якій його визнано підозрюваним у вчиненні злочину. У зв'язку з
цим він заявив клопотання про допуск захисником його прав пра-
цівника приватної юридичної фірми, яка має право на здійснення
представництва громадян за їхнім дорученням у кримінальних
справах. Слідчим податкової міліції було відмовлено у задоволен-
ні клопотання з тих мотивів, що працівник цієї фірми не має
свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

Дії слідчого Солдатов Г. І. оскаржив прокурору м. Маріуполя
Донецької області. Скаргу було відхилено з посиланням нате, що
слідчим прийнято рішення відповідно до вимог статті 44 Кри-
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мінально-процесуального кодексу України. Солдатов Г. І. звер-
нувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя із скаргою на
дії слідчого та прокурора щодо відхилення його клопотання. Суд
визнав дії зазначених посадових осіб неправомірними і зобов'язав
слідчого допустити працівника приватної юридичної фірми за-
хисником Солдатова Г. Т. у кримінальній справі.

Судова колегія Донецького обласного суду за касаційним
поданням прокурора м. Маріуполя скасувала рішення районного
суду і припинила провадження у справі, мотивуючи тим, що від-
повідно до частини другої статті 59 Конституції України для за-
безпечення права на захист від обвинувачення в Україні діє адво-
катура, а за положенням частини першої статті 44 Кримінально-
процесуального кодексу України захисником підозрюваного, об-
винуваченого і підсудного допускаються особи, які мають
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.

Відповідно до роз'яснень, що містяться в пункті 4 постанови
Пленуму Верховного Суду України «Про застосування законо-
давства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому, підсуд-
ному право на захист» від 7 липня 1995 року № 10 (з наступними
змінами), як захисники підозрюваних, обвинувачених і підсудних
допускаються лише особи, які мають свідоцтво про право на за-
няття адвокатського діяльністю, що видається їм згідно з вимога-
ми статті 2 Закону України «Про адвокатуру». Не можуть допус-
катися до участі у справі як захисники особи, які мають інші
документи (ліцензії) на здійснення юридичної практики чи під-
приємницької діяльності тощо.

Таким чином, матеріали справи свідчать про наявність неодно-
значного застосування положень статті 59 Конституції України
щодо гарантії підозрюваному, обвинуваченому і підсудному пра-
ва на вільний вибір захисника.

3. Стосовно клопотання громадянина Солдатова Г. І. дати
офіційне тлумачення положень статті 55 Конституції України та
глави 22 Кримінально-процесуального кодексу України Консти-
туційний Суд України своєю ухвалою відмовив у відкритті кон-
ституційного провадження, оскільки офіційне тлумачення поло-
жень статті 55 Конституції України дано рішеннями Суду від
25 листопада 1997 року № 6-зп та від 25 грудня 1997 року № 9-зп.
Що ж до офіційного тлумачення глави 22 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, то у конституційному зверненні не до-
тримано вимог статті 42 Закону України «Про Конституційний
Суд України», тобто не вказано, які саме положення цієї глави по-
требують офіційного тлумачення.

4. Відповідно до положень частини другої статті 3 Конституції
України права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і
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спрямованість діяльності держави. Утвердження і забезпечення
прав І свобод людини є головним обов'язком держави. Конститу-
ція України гарантує права і свободи людини і громадянина (час-
тина друга статті 22), які не можуть бути обмежені за ознаками ра-
си, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,
статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, міс-
ця проживання, за мовними та іншими ознаками (частина друга
статті 24). Права і свободи є основним елементом правового ста-
тусу людини і громадянина. Діставши закріплення в Конституції
України, права і свободи визначають міру можливої поведінки
людини і громадянина, відображають певні межі цих прав і сво-
бод, можливість користуватися благами для задоволення своїх ін-
тересів.

З метою забезпечення реалізації закріплених прав і свобод
людини і громадянина Конституція України встановлює відповід-
ні правові гарантії. Зокрема, в частині першій статті 59 Конститу-
ції України закріплено право кожного на правову допомогу. Пра-
во на правову допомогу - це гарантована Конституцією України
можливість фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги.

Держава в особі відповідних органів визначає певне коло суб'єк-
тів надання правової допомоги та їх повноваження. Аналіз чинного
законодавства України з цього питання дає підстави визначити,
зокрема, такі види суб'єктів надання правової допомоги:

' - державні органи України, до компетенції яких входить надан-
ня правової допомоги (Міністерство юстиції" України, Міністер-
ство праці та соціальної політики України, нотаріат тощо);

- адвокатура України як спеціально уповноважений недержав-
ний професійний правозахисний Інститут, однією з функцій якого
є захист особи від обвинувачення та надання правової допомоги
при вирішенні справ у судах та інших державних органах (частина
друга статті 59 Конституції України);

- суб'єкти підприємницької діяльності, які надають правову
допомогу клієнтам у порядку, визначеному законодавством Укра-
їни;

- об'єднання громадян для здійснення і захисту своїх прав і
свобод (частина перша статті 36 Конституції України).

5. Положення частини першої статті 59 Конституції України га-
рантує кожному право на вільний вибір захисника своїх прав. Ви-
значення поняття «захисник» у чинному законодавстві України
відсутнє. У Конституції України це поняття вживається також у
частині четвертій статті 29, положення якої гарантують кожному
заарештованому чи затриманому можливість користуватися
правовою допомогою захисника.

Відповідно до частини першої статті 44 Кримінально-процесу-
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ального кодексу України як захисники підозрюваних, обвинува-
чених і підсудних допускаються особи, які мають свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю. За згодого підсудного
допускаються близькі родичі, опікуни або піклувальники. Ця про-
цесуальна норма визначає, що у досудовому провадженні кри-
мінальної справи як захисники допускаються лише адвокати, а
при судовому розгляді такої справи як захисники допускаються
адвокати і за згодою підсудного — близькі родичі, опікуни або пік-
лувальники.

Інше чинне процесуальне законодавство України не містить
терміна «захисник», а вживає поняття «представництво в суді».
Представниками сторін і третіх осіб, крім представників за за-
коном, можуть бути також адвокати. Ці положення закріплено у
статтях ПО, 111, 112 Цивільного процесуального кодексу Укра-
їни, у статті 28 Арбітражного процесуального кодексу України.
Процесуальні положення Кодексу України про адміністративні
правопорушення передбачають право фізичної особи, яка притя-
гається до адміністративної відповідальності, при розгляді справи
користуватися юридичною допомогою адвоката (стаття 268).

Науково-теоретична та довідково-енциклопедична література
не містить однозначного визначення терміна «захисник». За од-
ним тлумаченням цей термін ототожнюється з терміном «адво-
кат», за іншим - терміну «захисник» надається більш широке зна-
чення.

Закріпивши право будь-якої фізичної особи на правову допо-
могу, конституційний припис «кожен є вільним у виборі за-
хисника своїх прав» (частина перша статті 59 Конституції Укра-
їни) за своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюва-
ного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших фізичних осіб,
яким гарантується право вільного вибору захисника з метою за-
хист)' своїх прав та законних інтересів, що виникають з цивільних,
трудових, сімейних, адміністративних та інших правовідносин, а
не тільки з кримінальних. Право на захист, зокрема, може бути
реалізоване фізичною особою у цивільному, арбітражному, адмі-
ністративному і кримінальному судочинстві.

Про загальність положень частини першої статті 59 Конститу-
ції України свідчить положення частини другої статті 63 Консти-
туції України, яке окремо закріплює право підозрюваного, обви-
нуваченого чи підсудного на захист. Що ж стосується права
підозрюваного, обвинуваченого і підсудного на захист від обви-
нувачення в аспекті конституційного звернення громадянина
Солдатова Г. І., то Конституційний Суд України виходить з та-
кого:

Конвенція про захист прав людини і основних свобод, рати-
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фікована Верховною Радою України 17 липня 1997 року, передба-
чає право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або
використовувати правову допомогу захисника, вибраного ним на,
власний розсуд (стаття 6). У Міжнародному пакті про громадян-]
ські і політичні права від 16 грудня 1966 року, ратифікованому]
Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 19 жовтня |
1973 року № 2148—VIII, зазначено, що держава повинна гаранту-
вати кожному, чиї права і свободи порушено, ефективний засібJ
правового захисту, і таке право повинно встановлюватись судо-І
вим або будь-яким іншим компетентним органом, передбачений)
правовою системою держави (стаття 2), та можливість вільного!
вибору обвинуваченим захисника (пункт 3 статті 14). «Основа!
принципи, що стосуються ролі юристів», прийняті восьмим Коц
гресом ООН з питань попередження злочинності і поводження;
правопорушниками 27 серпня - 7 вересня 1990 року, передбача
ють, що кожна людина має право звернутися до будь-якого юрис
та за допомогою для захисту і відстоювання своїх прав та захист
їх на всіх стадіях кримінального судочинства (принцип 1); жоді
ний суд чи адміністративний орган, в якому визнається право на'
адвоката, не відмовляється визнавати права юриста відстоюватив
суді інтереси свого клієнта, за винятком тих випадків, коли юрис-
ту було відмовлено в праві виконувати свої професійні обов'язки
відповідно до національного права і практики та цих принципів
(принцип 19).

Таким чином, наведені міжнародно-правові акти передбачають
право кожного обвинуваченого захищати себе особисто або через
вільно вибраного ним на власний розсуд захисника з-поміж юрис-
тів, які можуть надати ефективний правовий захист. Ці положення
міжнародно-правових актів щодо права фізичної особи на захист
від обвинувачення відтворені у положеннях частини першої стат-
ті 59 Конституції України, які закріплюють право кожної фізичної
особи на правову допомогу І право вільного вибору захисника з
метою захисту від обвинувачення.

Положення частини другої статті 59 Конституції України про
те, що для забезпечення права на захист від обвинувачення в
Україні діє адвокатура, не може тлумачитись як право підозрюва-
ного, обвинуваченого і підсудного вибирати захисником лише ад-
воката, тобто особу, яка має свідоцтво про право на заняття адво-
катською діяльністю відповідно до Закону України «Про адво-
катуру» від 19 грудня 1992 року (стаття 2). Це положення треба
розуміти як одну з конституційних гарантій, що надає підозрюва-
ному, обвинуваченому і підсудному можливість реалізувати своє
право вільно вибирати захисником у кримінальному судочинстві
адвоката, тобто особу, яка має право на заняття адвокатською
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діяльністю. У такий спосіб держава бере на себе обов'язок забез-
печити реальну можливість надання особам кваліфікованого за-
хисту від обвинувачення, якщо цього вимагають інтереси право-
суддя. Допуск приватно практикуючого юриста, який займається
наданням правової допомоги особисто або за дорученням юри-
дичної особи, як захисника ніяк не порушує право підозрюваного,
обвинуваченого чи підсудного на захист.

Отже, положення частини першої статті 59 Конституції Укра-
їни про те, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав, в ас-
пекті конституційного звернення громадянина Солдатова Г. І.
треба розуміти як конституційне право підозрюваного, обви-
нуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення, а також
особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, з
метою отримання правової допомоги вибрати захисником своїх
прав особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридич-
ної особи.

6. Частина перша статті 44 Кримінально-процесуального ко-
дексу України, зокрема, визначає: «Як захисники підозрюваних,
обвинувачених і підсудних допускаються особи, які мають сві-
доцтво про право на заняття адвокатською діяльністю». Положен-
ня частини першої статті 268 Кодексу України про адміністратив-
ні правопорушення передбачає право особи, яка притягається до
адміністративної відповідальності, при розгляді справи користу-
ватися юридичною допомогою адвоката. За своїм змістом поло-
ження цих правових норм передбачають можливість допуску ли-
ше адвокатів як захисників підозрюваного, обвинуваченого і
підсудного або особи, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності, тобто інші фахівці у галузі права захисниками не до-
пускаються.

Обмеження права підозрюваного, обвинуваченого і підсудного
та особи, яка притягається до адміністративної відповідальності,
на вільний вибір захисниками інших юристів, які мають право на
надання правової допомоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи, суперечить положенням частини першої статті 59 та
статті 64 Конституції України, за якими конституційні права і сво-
боди людини і іромадянина не можуть бути обмежені, крім випад-
ків, передбачених Конституцією України. Зокрема, не можуть бу-
ти обмежені у будь-який спосіб права і свободи людини і грома-
дянина, передбачені статтями 55, 59, 63 Конституції України.

Згідно з положеннями частини третьої статті 42 Конституції
України держава забезпечує захист конкуренції у підприємниць-
кій діяльності. Закріплення лише за адвокатами права на здійснен-
ня захисту підозрюваного, обвинуваченого і підсудного від обви-
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нувачення та надання юридичної допомоги особам, які притя-
гаються до адміністративної відповідальності, не сприяє конку-
ренції щодо надання кваліфікованої правової допомоги у цих сфе-
рах і підвищенню кваліфікації фахівців у галузі права.

Таким чином, положення частини першої статті 44 Криміналь-
но-процесуального кодексу України, за яким обмежується право
на вільний вибір підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як за-
хисника, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за за-
коном має право на надання правової допомоги особисто чи за до-
рученням юридичної особи, та частини першої статті 268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, за яким обме-
жується право на вільний вибір особою, яка притягається до ад-
міністративної відповідальності, як захисника, крім адвоката, ін-
шого фахівця в галузі права, який за законом має право на надання
правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи,
не відповідають положенням частини першої статті 59 Конститу-
ції України.

Виходячи з викладеного та керуючись статтями 147, 150, 152
Конституції України, статтями 50, 61, 63, 65, 95 Закону України
«Про Конституційний Суд України», Конституційний Суд України

в и р і ш и в :

1. Положення частини першої статті 59 Конституції України
про те, що «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», в
аспекті конституційного звернення громадянина Солдатова Г. І.
треба розуміти як конституційне право підозрюваного, обви-
нуваченого і підсудного при захисті від обвинувачення та особи,
яка притягається до адміністративної відповідальності, з метою
отримання правової допомоги вибирати захисником своїх прав
особу, яка є фахівцем у галузі права і за законом має право на на-
дання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи.

2. Положення частини другої статті 59 Конституції України
про те, що «для забезпечення права на захист від обвинувачення...
в Україні діє адвокатура», треба розуміти як одну із конституцій-
них гарантій, що надає підозрюваному, обвинуваченому і підсуд-
ному можливість реалізувати своє право вільно вибирати захис-
ником у кримінальному судочинстві адвоката - особу, яка має
право на заняття адвокатською діяльністю.

3. Визнати такими, що не відповідають Конституції України (є
неконституційними);

- положення частини першої статті 44 Кримінально-процесу-
ального кодексу України, за яким обмежується право на вільний
вибір підозрюваним, обвинуваченим і підсудним як захисника
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своїх прав, крім адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи;

- положення частини першої статті 268 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, за яким обмежується право на
вільний вибір особою, яка притягається до адміністративної від-
повідальності, як захисника своїх прав, крім адвоката, іншого фа-
хівця у галузі права, який за законом має право на надання пра-
вової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи.

4. Положення частини першої статті 44 Кримінально-процесу-
ального кодексу України та частини першої статті 268 Кодексу
України про адміністративні правопорушення, визнані неконсти-
туційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним
Судом України цього Рішення.

5. Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим
до виконання на території України, остаточним і не може бути
оскарженим.

Рішення Конституційного Суду України підлягає опублікуван-
ню у «Віснику Конституційного Суду України» та в інших офіцій-
них виданнях України.

Ухвала Конституційного Суду України
про відмову у відкритті конституційного
провадження у справі за конституційним

зверненням громадянина США
Плотова Олександра Леонідовича

щодо офіційного тлумачення положень статей 42,
43 Конституції України, Закону України

«Про адвокатуру» і статті 1 Закону України
«Про підприємництво»

та визнання неконституційними
положень статей 2, 17 Закону України

«Про адвокатуру»

Ухвала Конституційного Суду України
від 1 жовтня 2002 року № 51-у/2002

Справа № 2-53/2002

Конституційний Суд України
у складі суддів Конституційного Суду України:

Скоморохи Віктора Єгоровича - головуючий,
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Возннжа Володимира Денисовича - суддя-доповідач,
Євграфова Павла Борисовича,
Іващенка Володимира Івановича,
Козюбри Миколи Івановича,
Костицького Михайла Васильовича,
Малинникової Людмили Федорівни,
Мироненка Олександра Миколайовича,
НІмченка Василя Івановича,
Розенка Віталія Івановича,
Савенка Миколи Дмитровича,
Селівона Миколи Федосовича,
Тимченка Івана Артемовича,
Ткачука Павла Миколайовича,
Чубар Людмили Пантеліївни,
Шаповала Володимира Миколайовича,

розглянув питання про відкриття конституційного проваджен-
ня у справі за конституційним зверненням громадянина США
Глотова Олександра Леонідовича щодо офіційного тлумачення
положень статей 42, 43 Конституції України, Закону України
«Про адвокатуру» і статті 1 Закону України «Про підприємницт-
во» та визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону
України «Про адвокатуру».

Заслухавши суддю-доповідача Вознюка В.Д. та розглянувши
матеріали конституційного звернення. Конституційний Суд Укра-
їни

у с т а н о в и в :

1. Громадянин США Глотов О. Л. звернувся до Конституційно-
го Суду України з клопотанням щодо офіційного тлумачення по-
ложень статей 42, 43 Конституції України, Закону України «Про
адвокатуру» і статті 1 Закону України «Про підприємництво» та
визнання неконституційними положень статей 2, 17 Закону Ук-
раїни «Про адвокатуру».

Необхідність такого тлумачення суб'єкт права на конституцій-
не звернення обґрунтовує тим, що чинне українське законодав-
ство обмежує його права як іноземного громадянина.

2. Колегія суддів Конституційного Суду України з конститу-
ційних звернень (подань) своєю Ухвалою від 18 липня 2002 року
відмовила у відкритті конституційного провадження у цій справі
на підставі пунктів 1, 2 статті 45 Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України».

3. З матеріалів конституційного звернення вбачається, що
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громадянин США Глотов О. Л. бажає займатися в Україні адво-
катською діяльністю. Проте, на його думку, чинним законодав-
ством це питання щодо осіб, які не мають громадянства України,
не врегульовано. Так, положенням статті 26 Конституції України
гарантовано іноземцям, які перебувають в Україні на законних
підставах, право користуватися тими ж правами і свободами, як і
громадянам України, за винятками, встановленими Конститу-
цією, законами чи міжнародними договорами України. Однак,
всупереч зазначеним положенням Конституції України, Закон
України «Про адвокатуру» виключає можливість для осіб, які не є
громадянами України, займатися адвокатською діяльністю в
Україні. У зв'язку з цим суб'єкт права на конституційне звернення
просить визнати неконституційними положення статей 2, 17 Зако-
ну України «Про адвокатуру».

4. Підставою для конституційного звернення щодо офіційного
тлумачення Конституції України та законів України відповідно до
статті 94 Закону України «Про Конституційний Суд України» мо-
же бути лише наявність неоднозначного застосування положень
Конституції України або законів України судами України, інши-
ми органами державної влади, якщо суб'єкт права на конституцій-
не звернення вважає, що це може призвести або призвело до пору-
иення його конституційних прав і свобод.

Однак у матеріалах справи не наведено фактів неоднозначного
іастосування судами України, іншими органами державної влади
іерелічених автором конституційного звернення положень статей
(онституції та законів України і немає даних, які б офіційно під-
'верджували звернення громадянина Глотова О. Л. в зазначені ор-
ани, а також вчинення будь-яких актів чи дій службовими чи по-
:адовими особами, що призвело до порушення його конститу-
ційних прав і свобод.

Прохання громадянина Глотова О. Л. щодо офіційного тлу-
ііачення в цілому Закону України «Про адвокатуру» не може бути
вдоволене, оскільки відповідно до пункту 3 частини другої стат-
ї 42 Закону України «Про Конституційний Суд України» суб'єкт
ірава на конституційне звернення повинен зазначити конкретні
талі (окремі положення) Конституції України або Закону Укра-
пи, тлумачення яких має бути дано Конституційним Судом Ук-
аїни,
Згідно з вимогами пунктів 4, 5 частини другої статті 42 Закону

'країни «Про Конституційний Суд України» конституційне
зернення повинно містити також обгрунтування необхідності в
|щшному тлумаченні положень Конституції України або зако-
ів України, дані щодо документів і матеріалів, на які посилається
/б'єкт права на конституційне звернення, з обов'язковим додан-
ій копій.
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Громадянин Глотов О. Л. також стверджує про те, що Кон-
ституційний Суд України своїм Рішенням від 16 листопада
2000 року № ІЗ-рп/2000 у справі про право вільного вибору захис-
ника створив прецедент, оскільки, незважаючи на те, що громадя-
нин Солдатов Г. І. не є суб'єктом права на конституційне подання
з питань конституційиості, Конституційний Суд України своїм
рішенням визнав неконституційними окремі положення законів
України. Зазначене твердження є неприйнятним, тому що відпо-
відно до частини третьої статті 61 Закону України «Про Консгату-
ційний Суд України» у разі, якщо у процесі розгляду справи за
конституційним зверненням щодо офіційного тлумачення виявле-
но невідповідність Конституції України інших правових актів (їх
окремих положень), крім тих, щодо яких відкрито провадження у
справі і які впливають на прийняття рішення у справі, Конститу-
ційний Суд України визнає такі правові акти (їх окремі положен-
ня) неконституційними.

Індивіди, зокрема іноземці, особи без громадянства, відповідно
до статті 40 Закону України «Про Конституційний Суд України»
не є суб'єктами права на конституційне подання з питань кон-
ституційності.

Згідно з частиною четвертою статті 8 Закону України «Про
правовий статус іноземців» іноземці не можуть призначатися на
окремі посади або займатися певною трудовою діяльністю, якщо
відповідно до законодавства України призначення на ці посади
або заняття такою діяльністю пов 'язано з належністю до грома-
дянства України.

Отже, чинним законодавством для іноземців встановлено певні
обмеження щодо заняття певними видами трудової діяльності,

Таким чином, конституційне звернення не відповідає вимогам,
передбаченим Законом України «Про Конституційний Суд Укра-
їни», а тому підстав для відкриття конституційного провадження
у цій справі немає.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 147, 150 Кон-
ституції України, статтями 42, 45, 50, 94 Закону України «Про
Конституційний Суд України», Конституційний Суд України

ухвалив;

1. Відмовити у відкритті конституційного провадження у спра-
ві за конституційним зверненням громадянина США Глотоеа
Олександра Леонідовича щодо офішйного тлумачення положень
статей 42, 43 Конституції України, Закону України «Про адво-
катуру» і статті 1 Закону України «Про підприємництво» та ви-
знання неконституційними положень статей 2, 17 Закону України
«Про адвокатуру» на підставі пунктів 1, 2 статті 45 Закону Укра-
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їни «Про Конституційний Суд України» — відсутність встановле-
ного Конституцією України, Законом України «Про Конституцій-
ний Суд України» права на конституційне подання; невідповід-
ність конституційного звернення вимогам, передбаченим Консти-
туцією України та Законом України «Про Конституційний Суд
України».

2. Ухвала Конституційного Суду України є остаточною І не мо-
же бути оскарженою.

Правила
адвокатської етики

Схвалено
Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури

при Кабінеті Міністрів України
1 жовтня 1999 року,

протокол від 1-2 жовтня 1999 p. № 6/VI

Преамбула
Конституція України в статті 59 проголосила щонайважливішу

соціальну функцію адвокатури - забезпечення права на захист від
обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні
справ у судах та Інших державних органах.

Роль єдиного незалежного професійного правозахисного інсти-
туту, який покликаний захищати права та свободи, представляти
законні інтереси особи в державних владних структурах на за-
кріплених Законом України «Про адвокатуру» принципах верхо-
венства закону, незалежності, демократизму, гуманізму та кон-
фіденційності, реалізується адвокатурою в складній системі пра-
вовідносин. Адвокат при здійсненні своєї професійної діяльності
виступає носієм обов'язків, іноді суперечливих, по відношен-
ню до:

- клієнтів;
- судів та інших державних органів;
-адвокатури в цілому та окремих адвокатів;
-суспільства в цілому.
Надзвичайна важливість функціонального навантаження адво-

катури вимагає від адвокатів слідування високим етичним стан-
дартам поведінки; водночас специфіка, комплексний характер
обов'язків, що лежать на адвокатурі, обумовлюють необхідність
збалансування служіння адвоката інтересам окремого клієнта з ін-
тересами суспільства в цілому, дотриманням принципів законно-
сті і верховенства права.
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Успішне досягнення мети саморегуляції професійної пове-
дінки адвокатів на такому високому рівні, який передбачає враху-
вання складного співвідношення різнопланових обов'язків адво-
ката, їх пріоритетів та конкретного втілення в ситуаціях, коли такі
обов'язки вступають в суперечність один з одним, а також відшу-
кання шляху їх реалізації, що оптимально відповідає покликанню
і статусу адвокатури, диктує необхідність встановлення правил
професійної адвокатської етики, які мають стати путівником адво-
ката в обранні належних варіантів професійної поведінки.

Вироблення адвокатурою і дотримання адвокатами особливих
деонтологічних вимог і правил розглядається світовою адвокат-
ською спільнотою як необхідна наріжна передумова повноцінно-
го функціонування адвокатури, виконання нею її важливої со-
ціальної ролі в демократичному суспільстві.

Закон України «Про адвокатуру» передбачає дотримання Пра-
вил адвокатської етики як одного з основних зобов'язань адво-
ката, які він бере на себе, складаючи Присягу адвоката України.

Виходячи з наведених міркувань, були вироблені ці Правила з
метою уніфікованого закріплення традицій і досвіду української
адвокатури в сфері тлумачення норм адвокатської етики, а також
загальновизнаних деонтологічних норм І правил, прийнятих у
міжнародному адвокатському співтоваристві.

Вони покликані слугувати системою орієнтирів для адвокатів
України при збалансуванні, практичному узгодженні ними своїх
багатоманітних професійних прав і обов'язків відповідно до
статусу, основних завдань адвокатури та принципів її діяльності,
визначених Конституцією України, Законом України «Про адво-
катуру» та іншими законодавчими актами України, а також мають
закріпити єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів пове-
дінки адвоката у дисциплінарному провадженні кваліфікацій-
но-дисциплінарних комісій адвокатури при оскарженні дій адво-
ката як таких, що порушують присягу адвоката через порушення
Правил адвокатської етики.

Р о з д і л І

Загальні положення

Стаття 1. Співвідношення Правил адвокатської етики і
чинного законодавства про адвокатуру

Норми цих Правил не відміняють І не замінюють положень
чинного законодавства про адвокатуру, а доповнюють і конкрети-
зують його.
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Стаття 2. Дія Правил адвокатської етики за предметом, ко-
лом осіб та в часі

(1) Дія цих Правил поширюється на всі види професійної діяль-
ності адвоката і в частині, визначеній Правилами, — на іншу його
діяльність (дії), котра може вступити в суперечність з професійни-
ми обов'язками адвоката або підірвати престиж адвокатської про-
фесії.

(2) Дія цих Правил поширюється також на членів органів адво-
катури, помічників адвокатів у частині, яка застосована до їх ді-
яльності.

(3) Дія цих Правил поширюється на відносини, що виникли пі-
сля їх прийняття.

Стаття 3. Тлумачення Правил адвокатської етики
Право офіційного тлумачення цих Правші належить виключно

Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури при Кабінеті Міністрів
України.

Стаття 4. Терміни, використані в цих Правилах
Стосовно до змісту цих Правил вживані в них терміни слід

вважати такими, що мають наступний зміст:
Клієнт - особа, права і свободи якої адвокат захищає або чиї за-

конні інтереси він представляє, або котрій він безпосередньо на-
дає правову допомогу в інших формах, передбачених чинним за-
конодавством.

Угода про надання правової допомоги - договір (контракт),
згідно з яким одна сторона - адвокат, що практикує індивідуально,
або адвокатське об'єднання - приймає на себе доручення іншої
сторони - клієнта (або його представника) — про надання клієнту
юридичної допомоги обумовленого ним виду в інтересах клієнта
на умовах, передбачених угодою, а інша сторона — клієнт (або його
представник) - зобов'язується сплатити гонорар за дії адвоката по
наданню правової допомоги, а також у випадку необхідності —
фактичні витрати, пов'язані з виконанням угоди.

Угодою можуть передбачатися також інші умови надання юри-
дичної допомоги.

Гонорар - передбачена угодою про надання правової допомоги
винагорода за виконані адвокатом дії по наданню правової допо-
моги; гонорар не включає кошти, що вносяться клієнтом (його
представником) на покриття фактичних витрат, пов'язаних з ви-
конанням угоди.

Суд - орган, що представляє судову владу згідно з чинним за-
конодавством.

Інші органи - будь-які органи державної законодавчої або вико-
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навчої влади, органи прокуратури, місцевого самоврядування, ор-
гани управління установ, організацій, підприємств та їх об'єднань,
керівні органи об'єднань громадян.

Інші особи - будь-які юридичні особи, громадяни, Іноземці,
особи без громадянства.

Р о з д і л I I

Основні принципи адвокатської етики

Стаття 5. Незалежність
(1) Специфіка цілей і завдань адвокатури вимагає як необхідної

умови належного здійснення адвокатської діяльності максималь-
ної незалежності адвоката у виконанні своїх професійних прав І
обов'язків, що передбачає його свободу від будь-якого зовніш-
нього впливу, тиску чи втручання в його діяльність, зокрема з бо-
ку державних органів, а також від впливу своїх особистих інтере-
сів.

(2) 3 метою дотримання цього принципу в своїй професійній
діяльності адвокат зобов'язаний протистояти будь-яким спробам
посягання на його незалежність, бути мужнім і принциповим у ви-
конанні своїх професійних обов'язків, відстоюванні професійних
прав та їх ефективному використанні в інтересах клієнтів.

(3) Адвокат зобов'язаний не допускати в своїй професійній
діяльності компромісів, що применшували б його незалежність, з
метою догодити суду, іншим державним органам, третім особам
або клієнту, якщо такі компроміси розходяться з законними інте-
ресами клієнта І перешкоджають належному наданню йому пра-
вової допомоги.

(4) Адвокат не повинен займатися Іншою діяльністю, яка стави-
ла б його в юридичну, матеріальну або моральну залежність від
інших осіб, підпорядкувала його вказівкам або правилам, які
можуть увійти в суперечність з нормами чинного законодавства
про адвокатуру і цими Правилами, або можуть іншим чином пе-
решкоджати вільному і незалежному виконанню адвокатом його
професійних обов'язків.

(5) Адвокат не повинен ділити гонорар, отриманий від клієнта,
з іншими особами, окрім адвоката, що раніше виконував це дору-
чення, та спадкоємців померлого адвоката, чиє частково виконане
доручення він прийняв.

(6) Адвокат не повинен при виконанні доручення клієнта керу-
ватися вказівками Інших осіб стосовно змісту, форм, методів,
послідовності і часу здійснення його професійних прав і обов'яз-
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ків, якщо вони суперечать його власній уяві про оптимальний ва-
ріант виконання доручення клієнта.

Стаття 6. Дотримання законності
(1) У своїй професійній діяльності адвокат зобов'язаний дотри-

муватися чинного законодавства України, сприяти утвердженню
та практичній реалізації принципів верховенства права та закон-
ності, вживати всі свої знання і професійну майстерність для на-
лежного захисту і представництва прав та законних інтересів
громадян і юридичних осіб.

(2) Адвокат не може давати клієнту поради, свідомо спрямова-
ні на полегшення скоєння правопорушень, або іншим чином зу-
мисно сприяти їх скоєнню Його клієнтом або іншими особами.

(3) Адвокат не має права в своїй професійній діяльності
вдаватися до засобів та методів, які суперечать чинному законо-
давству або цим Правилам.

(4) У своєму приватному житті адвокат також зобов'язаний до-
тримуватися закону, не вчиняти правопорушень і не сприяти зу-
мисно їх скоєнню іншими особами.

Стаття 7. Домінантність інтересів клієнтів
(1) У межах дотримання принципу законності адвокат зобо-

в'язаний у своїй професійній діяльності виходити з переваги ін-
тересів клієнтів перед своїми власними інтересами, інтересами
колег, партнерів, співробітників, інтересами законних предста-
вників клієнтів, або їх опікунів, піклувальників та інших осіб, а та-
кож будь-якими іншими міркуваннями.

(2) Адвокат повинен поважати свободу вибору клієнтом адво-
ката і НІ до прийняття доручення, ні в процесі його виконання
не вчиняти перешкод до реалізації цієї свободи.

Стаття 8. Неприпустимість представництва клієнтів з су-
перечливими інтересами

Адвокат не може представляти одночасно двох або більше
клієнтів, інтереси котрих є взаємно суперечливими, або з високим
ступенем вірогідності можуть стати суперечливими.

Стаття 9. Конфіденційність
(1) Дотримання принципу конфіденційності є необхідною і що-

найважливішою передумовою довірчих відносин між адвокатом і
клієнтом, без яких є неможливим належне надання правової до-
помоги. Тому збереження конфіденційності будь-якої інформації,
отриманої адвокатом від клієнта, а також про клієнта (зокрема що-
до його особи) або інших осіб у процесі здійснення адвокатської
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діяльності, є правом адвоката у відносинах з усіма суб'єктами пра-
ва, які можуть вимагати розголошення такої інформації, та обо-
в'язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця інформація стосується.

(2) Дія принципу конфіденційності не обмежена в часі.
(3) Конфіденційність певної інформації, що охороняється пра-

вилами цієї статті, може бути відмінена тільки особою, зацікавле-
ного в її дотриманні (або спадкоємцями такої фізичної особи чи
правонаступниками юридичної особи), в письмовій або іншій за-
фіксованій формі.

(4) Адвокат не відповідає за порушення цього принципу у ви-
падках допиту його у встановленому законом порядку як свідка
стосовно обставин, які виходять за межі предмета адвокатської та-
ємниці, визначеного чинним законодавством, хоча й охоплюєть-
ся предметом конфіденційності інформації, передбаченим цими
Правилами.

(5) За всіх інших обставин при визначенні обсягу відомостей,
на котрі поширюється обов'язок збереження конфіденційності,
адвокат повинен виходити з норм цих Правил.

(6) Розголошення відомостей, що складають адвокатську таєм-
ницю, заборонено за будь-яких обставин, включаючи незаконні
спроби органів дізнання, попереднього слідства і суду допитати
адвоката про обставини, що складають адвокатську таємницю.

(7) Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечи-
ти розуміння І дотримання принципу конфіденційності Його по-
мічниками та членами технічного персоналу.

(8) Адвокат (адвокатське об'єднання) зобов'язаний забезпечи-
ти такі умови зберігання документів, переданих Йому клієнтом,
адвокатських досьє та інших матеріалів, що знаходяться в його
розпорядженні і містять конфіденційну інформацію, котрі розум-
но виключають доступ до них сторонніх осіб.

Стаття 10. Компетентність та добросовісність
(1) Зважаючи на суспільну значущість І складність професій-

них обов'язків адвоката, від нього вимагається високий рівень
професійної підготовки, фундаментальне знання чинного законо-
давства, практики його застосування, опанування тактики, мето-
дів і прийомів адвокатської діяльності, ораторського мистецтва.

(2) Адвокат зобов'язаний надавати правову допомогу клієнтам
компетентно І добросовісно, що передбачає знання відповідних
норм права, наявність необхідного досвіду їх застосування, доско-
нальність в урахуванні всіх обставин, що стосуються доручення
клієнта і можливих правових наслідків його виконання, ретельну
підготовку до належного виконання доручення.

(3) Адвокат зобов'язаний незалежно від сфери своєї пере-
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важної спеціалізації, якщо така має місце, підтримувати на на-
лежному рівні знання у питаннях, з яких він згідно з чинним зако-
нодавством зобов'язаний надавати юридичну допомогу за призна-
ченням органів слідства або суду, а також безкоштовно.

(4) Адвокат має постійно працювати над вдосконаленням своїх
знань і професійної майстерності, володіти достатньою інформа-
цією про зміни у чинному законодавстві.

(5) Адвокат повинен забезпечувати розумно необхідний рівень
компетентності своїх помічників, технічного персоналу та інших
осіб, що залучаються ним для виконання окремих робіт у зв'язку з
виконанням доручення.

Стаття 11. Чесність і порядність
Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в при-

ватному житті бути чесним і порядним; не вдаватися до омани,
погроз, шантажування, підкупу, використання тяжких матеріаль-
них чи особистих обставин інших осіб або інших протизаконних
засобів для досягнення своїх професійних чи особистих цілей; по-
важати права, законні інтереси, честь, гідність, репутацію та по-
чуття осіб, з якими він спілкується в різних відносинах.

Стаття 12. Повага до адвокатської професії
(1) Всією своєю діяльністю адвокат повинен стверджувати по-

вагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призна-
чення, сприяти зберіганню та підвищенню її престижу.

(2) Цей принцип повинен дотримуватись у всіх сферах діяль-
ності адвоката: професійній, громадській, публіцистичній та ін.

(3) Адвокат зобов'язаний виконувати законні рішення ви-
борних органів адвокатури, прийняті в межах їх компетенції, що

• не виключає можливості критики останніх та їх оскарження у
встановленому законом порядку.

(4) Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмежен-
ня права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежно-
сті адвокатської професії, підрив її престижу.

Стаття 13. Культура поведінки
Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і в при-

ватному житті, дбаючи про престиж звання адвоката, забезпечу-
вати високий рівень культури поведінки, поводити себе гідно,
стримано, тактовно, по можливості зберігати самоконтроль і ви-
тримку, при здійсненні своєї професійної діяльності мати при-
стойний зовнішній вигляд.

Стаття 14. Обмежене рекламування діяльності адвокатів
(1) Адвокат, який практикує індивідуально, і адвокатське об'єд-
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нання мають право рекламувати свою професійну діяльність з до-
триманням чинного законодавства і цих Правил.

(2) Рекламування допускається у формі вміщення об'яв, інфор-
маційних повідомлень та інших рекламних матеріалів у періодич-
них виданнях, довідниках, інформаційних бюлетенях, інших дру-
кованих виданнях, а також трансляції рекламних матеріалів по
радіо і телебаченню.

Адвокат не має права пропонувати свої послуги конкретному
клієнту НІ особисто, ні через посередників.

(3) Рекламні об'яви або інші рекламні матеріали щодо профе-
сійної діяльності адвоката (адвокатського об'єднання):

1) повинні містити: відомості про прізвище та ім'я адвоката
(назву адвокатського об'єднання); адресу, за якою може здійсню-
ватись надання правової допомоги цим адвокатом (об'єднанням);
номер телефону; загальні відомості про галузі права, в котрих спе-
ціалізується адвокат (адвокатське об'єднання) або вказівку про те,
що правова допомога може бути надана з усіх галузей права; реє-
страційний номер, дату і місце видачі адвокату свідоцтва про пра-
во на заняття адвокатською діяльністю (дату реєстрації адвокат-
ського об'єднання та його реєстраційний номер);

2) можуть містити:
- відомості про те, в яких навчальних закладах адвокатом (чле-

нами адвокатського об'єднання) отримана освіта; де він підви-
щував кваліфікацію надалі; про вчені та інші звання адвоката, на-
городи, що він має, вчені праці, інші академічні заслуги і профе-
сійні досягнення адвоката; його членство в спілках, асоціаціях ад-
вокатів, участь в їх органах;

— дані про тривалість стажу роботи адвокатом або юристом (з
обов'язковою конкретизацією тривалості стажу роботи адвока-
том);

— відомості про іноземні мови, якими володіє адвокат;
3) не можуть містити:
- оціночних характеристик адвоката;
- відгуків інших осіб про роботу адвоката;
— порівнянь з іншими адвокатами і їх критики;
— заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших

заяв, що можуть викликати безпідставні надії у клієнтів;
- вказівок, які можуть скласти уявлення, що діяльність саме

цього адвоката характеризується рисами і показниками, прита-
манними, в дійсності, адвокатурі як такій.

(4) Рекламні матеріали про діяльність адвоката (адвокатського
об'єднання) мають бути об'єктивними, достовірними, чіткими і
зрозумілими, не повинні містити натяків, двозначностей або ін-
шим чином утворювати підґрунтя для введення потенційних
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клієнтів в оману, мають відповідати розумним естетичним ви-
могам.

(5) Рекламні матеріали про діяльність адвокатських об'єднань,
в яких вказуються імена адвокатів та інших співробітників
адвокатського об'єднання, повинні містити також точні вказівки
про статус кожної з цих осіб: адвокат, помічник адвоката, юрист
(без статусу адвоката) або член технічного персоналу (директор,
менеджер, секретар, перекладач і т. ін.).

(6) Адвокати (керівники адвокатського об'єднання) несуть пер-
сональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів
про них (про адвокатські об'єднання), а також за їх відповідність
чинному законодавству і цим Правилам.

Якщо адвокату (адвокатському об'єднанню) стало відомо про
поширену без його відома рекламу Його діяльності, що не відпо-
відає зазначеним вимогам, він зобов'язаний вжити всіх розумно
доступних заходів до спростування і корегування такої рекламної
інформації та повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію.

(7) Всі вищевикладені обмеження стосовно рекламних мате-
ріалів адвокатів (адвокатських об'єднань) поширюються не тіль-
ки безпосередньо на рекламні об'яви, а й на об'яви про прийом на
роботу співробітників, тощо.

Р о з д і л 111

Відносини адвоката з клієнтами

Стаття 15. Підстави для надання адвокатом правової до-
помоги

Адвокат надає правову допомогу згідно з чинним законодав-
ством про види адвокатської діяльності на підставі угоди з клієн-
том про надання правової допомоги або за призначенням особи,
що здійснює дізнання, слідчого чи суду в порядку, передбаченому
кримінально-процесуальним законодавством України.

Стаття 16. Форма угоди про надання правової допомоги
(1) У випадках надання правової допомоги таких видів, як кон-

сультації та роз'яснення з правових питань, довідки щодо законо-
давства, складення окремих правових документів, угода може
укладатися в спрощеній письмовій формі (рядок у відомості, то-
що) або усній формі, коли правова допомога надається безкош-
товно.

(2) Стосовно надання правової допомоги інших видів угода мо-
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же укладатися в усній формі лише в ситуації, коли укладення
письмової угоди є неможливим, а клієнт потребує невідкладного
надання правової допомоги. В таких випадках угода підлягає
наступному письмовому оформленню.

(3) У всіх інших випадках доручення клієнта на надання йому
адвокатом правової допомоги підлягає оформленню у формі пись-
мової угоди про надання правової допомоги.

Стаття 17. Загальні вимоги до змісту угоди про надання
правовоїдопомоги

(1) В угоді про надання правової допомоги мають бути чіткої
недвозначно визначені всі головні умови, на яких адвокат прий-
має доручення клієнта.

(2) В угоді про надання правової допомоги в будь-якому випад-
ку мають бути визначені:

а) прізвище, ім'я та по батькові, адреса фізичної особи або
назва та адреса юридичної особи — клієнта;

б) ті ж відомості щодо особи, яка уклала угоду, якщо договір
укладається не особисто клієнтом;

в) прізвище, ім'я та по батькові адвоката (або назва адвокат-
ського об'єднання), який надаватиме правову допомогу, та його
адреса;

г) зміст доручення: яка саме правова допомога має надаватися
за угодою і де вона має надаватись;

д) розмір гонорару, порядок його обчислення (фіксована сума,
погодинна оплата) і внесення (авансування, оплата за резуль-
татом, тощо);

є) розмір, порядок обчислення і внесення фактичних видатків,
пов'язаних з виконанням доручення;

є) підписи осіб, що уклали угоду.
(3) Угода не повинна містити положень, що суперечать чинно-

му законодавству та цим Правилам. Зокрема, забороняється вклю-
чення в угоду з клієнтом положень про позбавлення його права
стягнення шкоди, заподіяної неналежним виконанням адвокатом
прийнятого доручення, або про обмеження такого права.

Стаття 18. Особи, від яких адвокат може прийняти дору-
чення на надання правової допомоги. Забезпе-
чення реальної згоди клієнта на надання йому
допомоги певним адвокатом

(1) Адвокат може прийняти доручення на надання правової до-
помоги тільки безпосередньо від клієнта або його представника,
уповноваженого на укладання угоди з адвокатом, або законного
представника неповнолітнього чи недієздатного клієнта, або орга-
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ну (посадової особи), уповноваженого призначати захисника в
кримінальному судочинстві відповідно до Кримінально-процесу-
ального кодексу України.

(2) У всіх випадках, коли допускається прийняття доручення
не безпосередньо від клієнта, а від його представника, адвокат
зобов'язаний отримати підтвердження згоди клієнта на надання
йому правової допомоги цим адвокатом, якщо у представника від-
сутні повноваження на вибір адвоката на свій розсуд без пого-
дження з клієнтом.

Стаття 19. Інформування, що забезпечує вільний вибір
клієнтом адвоката

До підписання угоди адвокат має повідомити клієнту, в яких
галузях права він спеціалізується, якщо така спеціалізація має міс-
це, а на прохання клієнта - також відомості про стаж роботи адво-
катом, наявність досвіду у веденні певної категорії справ та обста-
вини, що можуть вплинути на можливе виникнення конфлікту
інтересів.

Стаття 20. Дотримання принципів компетентності та до-
бросовісності на стадії прийняття адвокатом
доручення клієнта

(1) Приймаючи доручення на надання правової допомоги, адво-
кат повинен зважити свої можливості по його виконанню і зобо-
в'язаний відмовитись від прийняття доручення, якщо є розумно
достатні підстави вважати, що стосовно даного доручення норми
цих Правил, в яких втілений принцип компетентності, не можуть
бути адвокатом дотримані.

(2) У випадку, коли для досягнення рівня компетентності, необ-
хідного для належного виконання доручення, адвокату потрібна
спеціальна підготовка, що виходить за межі звичайної підготовки
до справи і вимагає значного часу через відсутність у адвоката
спеціальних знань законодавства, що підлягає застосуванню в да-
ному випадку, або досвіду ведення відповідної категорії справ,
адвокат зобов'язаний до укладення угоди з клієнтом попередити
його про необхідність такої підготовки.

(3) Адвокат не повинен приймати доручення на надання право-
вої допомоги, якщо він через обсяг зайнятості не зможе забезпечи-
ти розумно необхідну сумлінність виконання доручення, доско-
налість, ретельність підготовки, оперативність при виконанні до-
ручення, окрім випадків, коли відмова від прийняття доручення в
конкретній ситуації може призвести до суттєвого порушення прав
та законних інтересів клієнта, або коли клієнт дає згоду на за-
пропоновані йому строки виконання доручення, якщо відстрочка
об'єктивно не повинна суттєво позначитись на можливості належ-
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ного виконання доручення. В будь-якому випадку до укладення
угоди з клієнтом адвокат зобов'язаний попередити клієнта про
складнощі і можливі негативні наслідки для результату виконання
доручення, пов'язані з обсягом зайнятості цього адвоката.

(4) До підписання угоди про надання правової допомоги у спра-
ві, що підлягає судовому розгляду, адвокат повинен з'ясувати всі
відомі клієнту обставини, які можуть позначитися на визначенні
наявності правової позиції у справі та її змісті, та запитати і вивчи-
ти всі відповідні документи, які є в розпорядженні клієнта.

(5) Адвокат не повинен приймати доручення на виконання дій,
що виходять за межі Його професійних прав та обов'язків.

Стаття 21. Інформування клієнта щодо правової позиції у
справі

(1) Якщо після виконання вимог, викладених у частині четвер-
тій статті 20 цих Правил, адвокат переконається у наявності фак-
тичних і правових підстав для виконання певного доручення, він
повинен неупереджено й об'єктивно викласти їх клієнту і повідо-
мити в загальних рисах, який час і обсяг роботи вимагатиметься
для виконання цього доручення, та які правові наслідки досягнен-
ня результату, якого бажає клієнт, може мати для суттєвих інтере-
сів клієнта.

(2) Якщо за наявності фактичних і правових підстав для вико-
нання доручення, свідомо для адвоката існує поширена несприят-
лива (з точки зору гіпотетичного результату, бажаного для клієн-
та) практика застосування відповідних норм права, адвокат зо-
бов'язаний повідомити про це клієнта.

(3) У випадку, коли адвокат дійде висновку про відсутність
фактичних та правових підстав для виконання доручення, він зо-
бов'язаний повідомити про це клієнта та узгодити з ним зміну
змісту доручення, що відповідав би тому гіпотетичному результа-
ту, котрий може бути досягнутий згідно з чинним законо-
давством, або відмовитись від прийняття доручення.

(4) Адвокат повинен повідомити клієнта про можливий резуль-
тат виконання доручення на підставі закону та практики Його
застосування. При цьому забороняється давати клієнту запевнен-
ня і гарантії стосовно реального результату виконання доручення,
прямо або опосередковано сприяти формуванню у нього необ-
грунтованих надій, а також уявлення, що адвокат може вплинути
на результат іншими засобами, окрім сумлінного виконання своїх
професійних обов'язків.

Стаття 22. Дотримання принципу законності на стадії прий-
няття доручення клієнта

(1) Адвокату забороняється приймати доручення, якщо резуль-
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тат, якого бажає клієнт, або засоби його досягнення, на яких
клієнт наполягає, є протиправними.

(2) Якщо клієнт наполягає на використанні засобів виконання
доручення, котрі є протиправними, адвокат повинен повідомити
клієнта про неприпустимість їх застосування та вказати на можли-
ві законні шляхи досягнення того самого або подібного результа-
ту. Якщо і при цьому не вдається узгодити з клієнтом зміну змісту
доручення, адвокат зобов'язаний відмовитись від укладення з
клієнтом угоди.

Стаття 23. Дотримання принципу неприпустимості пред-
ставництва клієнтів з суперечливими інтереса-
ми на стадії прийняття доручення клієнта

(1) Адвокат не має права прийняти доручення, якщо інтереси
клієнта об'єктивно суперечать інтересам іншого клієнта, з яким
адвокат (адвокатське об'єднання) зв'язаний угодою про надання
правової допомоги, або якщо є розумні підстави вважати, що
передбачуваний розвиток інтересів нового і попереднього клієнта
призведе до виникнення суперечності інтересів.

(2) Обмеження, передбачене частиною першою цієї статті, мо-
же бути скасоване в конкретному випадку за письмовою згодою
обох (всіх тих) клієнтів, інтереси яких є (або можуть стати) супе-
речливими.

(3) Адвокат не може прийняти доручення, знаючи, що його ви-
конання може суперечити Його власним інтересам, інтересам його
родичів чи адвокатського об'єднання, членом котрого він є, або
суперечитиме його професійним та іншим обов'язкам, партійним
чи релігійним переконанням.

Прийняття доручення за таких обставин можливе лише за умо-
ви повідомлення клієнту про можливий конфлікт інтересів і отри-
мання письмової згоди-клієнта на представництво його інтересів
цим адвокатом, а також за умови, що адвокат впевнений, що він
зможе зберегти незалежність і об'єктивність своїх висновків та
дій, а також дотримання всіх інших професійних та етичних вимог
при виконанні цього доручення.

(4) В будь-якому випадку адвокат не може прийняти дору-
чення, в предметі якого безпосередньо зацікавлений він особисто
або його близький родич (або партнер, помічник, член технічного
персоналу, член адвокатського об'єднання, до якого належить ад-
вокат), від клієнта, інтереси котрого суперечать інтересам вказа-
них осіб.

(5) Адвокат, який перебуває в родинних стосунках з іншим ад-
вокатом (батько, мати, син, дочка, рідний брат або сестра, по-
дружжя), не повинен приймати доручення клієнта, знаючи, що
його інтереси суперечать інтересам клієнта, якого представляє
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цей інший адвокат, за винятком випадків, коли обидва клієнти да-
ють на це свого згоду після роз'яснення кожному з них його адво-
катом ситуації, що склалася.

Стаття 24. Етичні засади прийняття доручення на здійс-
нення посередництва між клієнтами

Адвокат може виступати посередником між клієнтами за умо-
ви, що:

1) між інтересами клієнтів немає суперечностей і вірогідність
виникнення таких є незначною;

2) адвокат пояснить кожному з клієнтів можливі наслідки ви-
конання ним ролі посередника, пов'язаної з одночасним представ-
ництвом їх інтересів, включаючи переваги і ризики, котрі можуть
бути з цим пов'язані, сутність правових та етичних норм, що рег-
ламентують відносини клієнта з адвокатом, і отримає згоду кож-
ного з клієнтів на їх одночасне представництво;

3) адвокат має достатні підстави вважати, що результат одно-
часного представництва клієнтів буде належним чином відповіда-
ти інтересам кожного з них і що навіть при недосягненні результа-
ту посередництва інтереси і можливості кожного з клієнтів щодо
подальшого захисту його інтересів не постраждають внаслідок їх
попереднього представництва одним адвокатом;

4) адвокат має достатні підстави вважати, що він зможе збе-
регти об'єктивність при одночасному представництві інтересів
клієнтів і по відношенню до кожного з них виконати свої профе-
сійні обов'язки відповідно до закону і вимог цих Правил.

Стаття 25. Дотримання принципу конфіденційності на ста-
дії прийняття доручення клієнта

(1) Адвокат не повинен приймати доручення, виконання якого
може потягти за собою розголошення відомостей, конфіденцій-
ність котрих охороняється цими Правилами, крім випадків, ко-
ли на це буде отримано письмову згоду особи, зацікавленої в збе-
реженні конфіденційності, за умови, що її інтересам при цьому
об'єктивно не буде завдано шкоди.

(2) У випадку відмови від прийняття доручення адвокат зобо-
в'язаний зберігати конфіденційність інформації, повідомленої
Йому клієнтом у ході переговорів про прийняття доручення, або
такої, що стала йому відомою у зв'язку з цим.

Стаття 26. Дотримання принципу конфіденційності та об-
межень, пов'язаних з конфліктом інтересів, при
прийнятті доручення адвокатськими об'єднан-
нями

(1) Правила статей 23, 25 цих Правил про обмеження права на
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прийняття доручення внаслідок суперечності інтересів та обме-
жень, що випливають з принципу конфіденційності, поширюють-
ся на відносини, що виникають при укладенні угоди як безпосеред-
ньо з адвокатом, так і з адвокатським об'єднанням.

(2) Жоден з адвокатів - членів адвокатського об'єднання не мо-
же прийняти доручення клієнта, якщо іншому адвокату - члену
цього адвокатського об'єднання це забороняється згідно з прави-
лами, передбаченими статтями 23, 25 цих Правил.

(3) Правила, викладені в статтях 23 і 25 цих Правил, в частині,
що стосується адвокатських об'єднань, поширюються на членів
адвокатських об'єднань, діяльність яких здійснюється в одному
приміщенні, які користуються технічними послугами одного й то-
го самого технічного персоналу та користуються спільною офіс-
ною технікою, а також перебувають при здійсненні професійної
діяльності у відносинах регулярного спілкування, пов'язаного з
технічними особливостями організації роботи об'єднання.

Стаття 27. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на
стадії прийняття доручення клієнта

(1) До укладення угоди з клієнтом адвокат повинен з'ясувати у
нього, чи він не зв'язаний нерозІрваною угодою з іншим адво-
катом (адвокатським об'єднанням) на виконання тотожного або
такого, що частково збігається за обсягом, доручення, а також
з'ясувати, з яких причин клієнт бажає відмовитись від подаль-
шого надання Йому правової допомоги іншим адвокатом (адво-
катським об'єднанням).

(2) Якщо ці причини пов'язані з нерозумінням клієнтом об'єк-
тивних характеристик його доручення, обсягу професійних прав
та обов'язків адвоката тощо, адвокат повинен дати клієнту відпо-
відні роз'яснення.

(3) Якщо клієнт наполягає на заміні адвоката, що виконує дору-
чення, адвокат може прийняти доручення після того, як угоду з
іншим адвокатом (адвокатським об'єднанням) буде розірвано.

(4) Неприпустимо прямо або опосередковано схиляти клієнта
до зміни адвоката, якщо немає об'єктивних підстав вважати, що
подальше надання правової допомоги клієнту іншим адвокатом
може завдати шкоди його інтересам.

Стаття 28. Засади прийняття доручення клієнта декілько-
ма адвокатами

(1) За бажанням клієнта або за погодженням з ним допускаєть-
ся прийняття одного доручення декількома адвокатами. В цьому
випадку угодою можуть бути визначені засади розподілу обов'яз-
ків та повноважень адвокатів, що сумісно виконуватимуть дору-
чення, а також їх відповідальності перед клієнтом.
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(2) Забороняється спонукати клієнта до укладання угоди з де-
кількома адвокатами (що тягне збільшення суми гонорару), якщо
причина неможливості виконання доручення одним з них само-
стійно полягає в його некомпетентності.

(3) У випадках, коли угода про надання правової допомоги
укладається з адвокатським об'єднанням в цілому, рішення про
призначення конкретного адвоката чи кількох адвокатів для вико-
нання доручення або про заміну адвоката чи адвокатів (у випад-
ках, коли це не суперечить закону) приймається адвокатським
об'єднанням на свій розсуд (про що клієнту має бути попередньо
повідомлено), якщо в угоді не вказаний інший порядок заміни ад-
воката.

(4) У випадках, коли клієнт після укладення угоди про надання
йому правової допомоги певним адвокатом без погодження з
останнім укладе угоду з іншим адвокатом, то перший з адвокатів,
а також і другий, якщо клієнт не повідомить його про наявність
попередньої угоди, матиме право в односторонньому порядку ро-
зірвати укладену угоду про надання правової допомоги за винят-
ком випадків, передбачених чинним законодавством, коли відмо-
ва адвоката від подальшого виконання професійних функцій
щодо клієнта не допускається.

Стаття 29. Дотримання принципу законності на стадії вико-
нання адвокатом доручення клієнта

Адвокату категорично забороняється використовувати при ви-
конанні доручення клієнта незаконні та неетичні засоби, зокрема,
спонукати свідків до давання завідомо неправдивих свідчень, вда-
ватися до протизаконних методів тиску на протилежну сторону чи
свідків (погроз, шантажу, тощо), використовувати свої особисті
зв'язки для впливу на суд або Інший орган, перед яким він здійс-
нює представництво інтересів клієнтів, використовувати інфор-
мацію, отриману від колишнього клієнта, конфіденційність якої
охороняється законом, використовувати інші засоби, що су-
перечать чинному законодавству або цим Правилам.

Стаття ЗО. Дотримання права клієнта на вибір адвоката,
що надаватиме йому правову допомогу, на ста-
дії виконання доручення

(1) Адвокат не повинен без погодження з клієнтом передоруча-
ти виконання доручення в цілому або його відносно самостійних
частин іншим особам; вони можуть залучатися до виконання
окремих допоміжних дій, пов'язаних із виконанням доручення, і
при цьому адвокат несе відповідальність перед клієнтом за такі дії
цих осіб.
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(2) Залучення інших адвокатів до сумісного виконання до-
ручення допускається на умовах, визначених статтею 28 цих
Правил.

Стаття 31. Інформування клієнта про хід виконання дору-
чення

Адвокат повинен з розумною регулярністю інформувати клієн-
та про хід виконання доручення і своєчасно відповідати на запити
клієнта про стан його справи. Інформація має подаватися клієнту
в обсязі, достатньому для того, щоб він міг приймати обгрунтова-
ні рішення відносно суті свого доручення.

Стаття 32. Дотримання принципу добросовісності на ста-
дії виконання адвокатом доручення клієнта

(1) Кожному дорученню, незалежно від розміру обумовленого
гонорару, адвокат повинен приділяти розумно необхідну для Його
успішного виконання увагу.

(2) При виконанні доручення адвокат зобов'язаний викори-
стати всі розумно необхідні і доступні Йому законні засоби для
надання ефективної правової допомоги клієнту.

(3) Адвокат має виявляти активність у збиранні відомостей про
факти, що можуть бути використані як докази у дорученій йому
справі, бути принциповим і наполегливим у використанні дозво-
лених законом засобів їх отримання.

(4) Адвокат повинен намагатися оперативно виконувати дору-
чення клієнтів, дотримуючись при цьому всіх інших вимог, що
пред'являються законом і цими Правилами до належного вико-
нання адвокатом своїх професійних обов'язків.

Стаття 33. Гонорар
(1) Гонорар є єдиною допустимою формою отримання адво-

катом винагороди за надання правової допомоги клієнту.
(2) Гонорар, отримуваний адвокатом за надання правової допо-

моги, повинен бути законним за формою І порядком внесення і ро-
зумно обгрунтованим за розміром.

(3) Фактори, що повинні братися д,о уваги при визначенні
обгрунтованого розміру гонорару, включають в себе;

1) обсяг часу і роботи, що вимагаються для належного виконан-
ня доручення; ступінь складності та новизни правових питань, що
стосуються доручення; необхідність досвіду для його успішного
завершення;

2) вірогідність того, що прийняття доручення перешкоджатиме
прийняттю адвокатом інших доручень або суттєво ускладнить їх
виконання в звичайному часовому режимі;
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3) необхідність виїзду у відрядження;
4) важливість доручення для клієнта;
5) роль адвоката в досягненні гіпотетичного результату, якого

бажає клієнт;
6) досягнення за результатами виконання доручення пози-

тивного результату, якого бажає клієнт;
7) особливі або додаткові вимоги клієнта стосовно строків

виконання доручення;
8) характер і тривалість професійних відносин даного адвоката

з клієнтом;
9) професійний досвід, науково-теоретична підготовка, репута-

ція, значні професійні здібності адвоката.
(4) Жодний з факторів, вказаних у частині третій цієї статті,

не має самодостатнього значення; вони підлягають врахуванню в
їх взаємозв'язку стосовно до обставин кожного конкретного ви-
падку.

(5) Розмір гонорару і порядок його внесення мають бути чітко
визначені в угоді про надання правової допомоги.

(6) Засади обчислення гонорару (фіксована сума, погодинна
оплата, доплата гонорару за позитивний результат по справі,
тощо) визначаються за домовленістю між адвокатом та клієнтом і
також мають бути закріплені в угоді.

(7) Угодою може бути передбачена можливість наступної
зміни гонорару, визначеного у фіксованій сумі, у зв'язку із сут-
тєвим зростанням або зменшенням обсягу допомоги, що має бути
надана, та наслідки недосягнення згоди з цього питання.

Стаття 34. Оплата фактичних видатків, пов'язаних з вико-
нанням доручення

(1) Адвокат має'право, окрім гонорару, стягувати з клієнта
кошти, необхідні для покриття фактичних витрат, пов'язаних з ви-
конанням доручення, якщо обов'язок клієнта з погашення цих ви-
трат визначено угодою.

(2) В угоді про надання правової допомоги мають бути визначе-
ні види передбачуваних фактичних витрат, пов'язаних з виконан-
ням доручення (оплата роботи фахівців, чиї висновки запитують-
ся адвокатом, транспортні витрати, оплата друкарських, копію-
вальних та інших технічних робіт, перекладу та нотаріального
посвідчення документів, телефонних розмов тощо), порядок їх
погашення (авансування, оплата по факту в певний строк і т. ін.)
та може бути визначений їх обсяг.

(3) Якщо необхідність несення фактичних витрат певних до-
даткових видів або збільшення їх орієнтовного обсягу, визначено-
го раніше, з'ясувалася після укладення угоди, адвокат повинен
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негайно повідомити про це клієнта та отримати його згоду на по-
гашення необумовлених раніше видатків.

Стаття 35. Особи, від яких адвокат може приймати гонорар
та погашення фактичних видатків, пов'язаних з
дорученням

Адвокат не повинен приймати гонорар або оплату фактичних ви-
датків, пов'язаних з виконанням доручення, від інших осіб, окрім
клієнта (або Іншої особи, яка відповідно до статті 18 цих Правил,
уклала угоду про надання правової допомоги в інтересах клієнта),
крім випадків, коли:

1) клієнт (його представник) наполягає на цьому;
2) прийняття оплати від іншої особи за конкретних обставин

не зможе вплинути на незалежність адвоката в наданні правової
допомоги клієнту та не потягне за собою порушення обов'язків ад-
воката, передбачених чинним законодавством та цими Правилами.

Стаття 36. Списання гонорару. Отримання невнесеного
(недовнесеного) гонорару

(1) Право на обернення внесеного клієнтом гонорару в свою
власність (списання гонорару) в повному обсязі виникає у адвока-
та тільки після завершення виконання доручення; разом з тим ад-
вокат має право частково списувати гонорар по ходу виконання
доручення, якщо інше не передбачене угодою про надання право-
вої допомоги.

(2) Право адвоката на отримання невнесеного (недовнесеного)
гонорару не залежить від результату виконання доручення, якщо
інше не передбачене угодою про надання правової допомоги.

Стаття 37. Гонорарні відносини у випадку дострокового
розірвання угоди

У випадку дострокового розірвання угоди про надання право-
вої допомоги:

1) за ініціативою клієнта, якщо причина розірвання угоди по-
лягає в неналежному, такому, що не відповідає закону і цим Пра-
вилам, виконанні доручення, або при фактичній відмові адвоката
від виконання доручення (окрім випадків, коли згідно з законом і
цими Правилами допускається одностороннє розірвання угоди ад-
вокатом) - адвокат не має права вимагати сплати Йому гонорару І
повинен повернути клієнту одразу після розірвання угоди фактич-
но внесений гонорар;

2) за ініціативою клієнта в інших випадках, а також за зустріч-
ною ініціативою адвоката і клієнта або за ініціативою адвоката у
випадках, коли це допускається відповідно до закону та цих Пра-
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вил, адвокат має право вимагати сплати гонорару в частині, що
відповідає обсягу фактично виконаної адвокатом роботи, або спи-
сати відповідну частину реально внесеного клієнтом гонорару, як-
що інше не передбачене угодою про надання правової допомоги.

Стаття 38. Окремі аспекти майнових відносин, що виника-
ють при переукладенні угоди про надання пра-
вової допомоги іншим адвокатом

(1) Сума гонорару, обумовлена в угоді про надання правової
допомоги, є обов'язкового тільки для адвоката (адвокатського
об'єднання), що уклав цю угоду, і не перешкоджає іншому адво-
кату, що приймає це доручення (повністю або в частині) після ро-
зірвання попередньої угоди на його виконання, визначити суму
гонорару наново, виходячи з критеріїв, передбачених частиною
третьою статті 33 цих Правил.

(2) Адвокат, що продовжує виконання доручення, раніше прий-
няте іншим адвокатом (адвокатським об'єднанням):

1) внаслідок переукладення угоди на надання правової допо-
моги - повинен по можливості сприяти отриманню сум гонорару,
належних іншому адвокату за фактично виконаний ним обсяг ро-
боти;

2) у випадку смерті іншого адвоката (ліквідації адвокатського
об'єднання) - повинен сприяти отриманню зазначених сум Його
спадкоємцями (правонаступниками об'єднання).

Стаття 39. Етичні обмеження щодо майнових угод адвока-
та з клієнтом

Адвокат не може укладати з клієнтом, доручення якого пере-
буває в його провадженні, угод майнового характеру, окрім угод
про засоби забезпечення зобов'язань клієнта щодо сплати го-
норару або погашення фактичних видатків, пов'язаних з виконан-
ням доручення.

Стаття 40. Одностороннє розірвання клієнтом угоди про
надання правової допомоги

(1) Клієнт може в будь-який час і з будь-яких причин (або без їх
пояснення) розірвати угоду з адвокатом в односторонньому по-
рядку.

(2) Адвокат не має права вчиняти тиск на клієнта з метою
перешкодити реалізації цього права.

(3) Водночас адвокат, котрому став відомий намір клієнта ро-
зірвати угоду з ним, повинен пояснити клієнту можливі наслідки
цього для перспективи подальшого виконання його доручення,
з'ясувати причини, що потягли за собою Ініціювання клієнтом ро-
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зірвання угоди, і якщо вони пов язані з помилковим уявленням
клієнта про хід захисту (представництва) його інтересів або обу-
мовлені недоліками в захисті (представництві) клієнта адвокатом,
які можуть бути усунені, - пояснити це клієнту і обговорити з ним
можливість збереження угоди, якщо це об'єктивно відповідає ін-
тересам клієнта.

Стаття 4 1 . Одностороннє розірвання адвокатом угоди про
надання правової допомоги

(1) Адвокат може достроково (до завершення виконання до-
ручення) розірвати угоду з клієнтом за сукупності таких умов;

1) клієнт згоден на розірвання угоди, маючи достатню інформа-
цію про можливі наслідки цього для перспективи виконання його
доручення;

2) у клієнта є реальна можливість звернутися до іншого адво-
ката;

3) чинним законодавством не передбачено неможливість ро-
зірвання угоди про надання правової допомоги певного виду.

(2) Без дотримання умов, передбачених пунктами 1, 2 частини
першої цієї статті, адвокат може достроково розірвати угоду з клі-
єнтом за однієї з наступних обставин:

1) клієнт вчиняє дії, що стосуються суті доручення, на по-
рушення чинного законодавства і відмовляється припинити їх
вчинення, не зважаючи на роз'яснення адвоката;

2) клієнт використовує правову допомогу, що йому надається
адвокатом, для полегшення вчинення злочину;

3) клієнт, не зважаючи на роз'яснення адвоката, наполягає на
досягненні результату, який через нові або нововиявлені обстави-
ни є об'єктивно недосяжним;

4) клієнт грубо порушує обов'язки, взяті ним па себе згідно з
угодою про надання правової допомоги;

5) належне виконання доручення стає неможливим через дії
клієнта, що вчиняються ним всупереч порадам адвоката;

6) клієнт вчиняє дії, що ганьблять честь, гідність і ділову ре-
путацію адвоката;

7) клієнт не погоджується погашати фактичні видатки у випад-
ку, передбаченому частиною третьою статті 34 цих Правил, якщо
вони є необхідними для подальшого виконання доручення;

8) фізичний або психологічний стан адвоката позбавляє його
можливості належним чином продовжувати виконання доручен-
ня; в цьому випадку адвокат зобов'язаний вжити всіх доступних
йому заходів для запобігання ущемленню законних інтересів
клієнта і забезпеченню подальшого представництва клієнта ін-
шим адвокатом;

9) в інших випадках, передбачених цими Правилами.
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(3) У всіх випадках розірвання угоди за Ініціативою адвоката
він зобов'язаний попередити про це клієнта, пояснити йому при-
чини розірвання угоди, пересвідчитись, що вони об'єктивно або
суб'єктивно, виходячи з позиції, зайнятої клієнтом, не можуть бу-
ти усунені, і вжити розумно необхідних заходів для захисту закон-
них інтересів клієнта.

Стаття 42. Розірвання угоди про надання правової до-
помоги за взаємною згодою адвоката і клієнта

Угода про надання правової допомоги може бути в будь-який
час розірвана за взаємною згодою адвоката і клієнта за умови, що
клієнту повідомлено можливі наслідки розірвання угоди для перс-
пективи виконання його доручення.

Стаття 43. Розірвання угоди про надання правової допо-
моги через суперечність інтересів клієнтів або
неможливість дотримання принципу конфіден-
ційності

(1) У випадку, коли в процесі виконання доручення клієнта ад-
вокат дізнався про існування суперечності між інтересами цього
та інших клієнтів, а також інших осіб за обставин, зазначених у
статтях 23 та 25 цих Правил, він повинен розірвати угоду з клієн-
том (одним з клієнтів), якщо не буде отримано відповідної пись-
мової згоди клієнта (клієнтів) або осіб, зацікавлених у збереженні
конфіденційної інформації, на подальше представництво його (їх)
інтересів цим адвокатом або на розголос конфіденційної інформа-
ції.

(2) При визначенні того, з ким із клієнтів розірвати угоду у
випадках, передбачених частиною першою статті 23 цих Правил,
адвокат має виходити із зіставлення можливостей рівноцінного
представництва інтересів кожного з них іншим адвокатом, важли-
вості прав та інтересів, пов'язаних з предметом доручень, строків
необхідного здійснення дій по кожному з доручень, розміру пе-
редбачуваної шкоди, що може бути заподіяна кожному з клієнтів
внаслідок розірвання угоди про надання правової допомоги.

Стаття 44. Обов'язки адвоката при розірванні угоди
При розірванні угоди (незалежно від причин) адвокат зобов'я-

заний:
1) повернути клієнту отримані від нього документи, а також до-

кументи, видані адвокату для клієнта іншими особами в ході ви-
конання доручення, майно, передане клієнтом на зберігання адво-
кату, та невитрачені кошти, що призначалися для погашення
видатків, пов'язаних з виконанням доручення;
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2) поінформувати клієнта щодо здійсненої адвокатом роботи і
передати клієнту копії процесуальних документів, складених
адвокатом при виконанні доручення. Це правило не поширюється
на випадки розірвання угоди адвокатом з підстав грубого пору-
шення клієнтом зобов'язань, прийнятих на себе згідно з угодою,
що виразилося у відмові від сплати або фактичній несплаті гоно-
рару в повному обсязі.

Стаття 45. Розірвання угоди про надання правової допо-
моги з адвокатським об'єднанням

Якщо стороною в угоді з клієнтом про надання правової допо-
моги виступає адвокатське об'єднання, то при виникненні обста-
вин, які є підставами для розірвання угоди, пов'язаних з конк-
ретним адвокатом, котрого об'єднання призначило для надання
правової допомоги клієнту, адвокатське об'єднання повинне вжи-
ти заходів для заміни адвоката за згодою клієнта, якщо при цьому
можуть бути дотримані вимоги цих Правил.

Стаття 46. Етичні аспекти відносин адвоката з недієздат-
ним (обмежено, частково дієздатним) клієнтом

(1) Недієздатність (обмежена, часткова дієздатність) клієнта
або його фактично знижена здатність адекватно оцінювати дій-
сність сама по собі не може правити за підставу, що виправдовує
невиконання (неналежне виконання) адвокатом своїх професій-
них обов'язків по відношенню до такого клієнта.

(2) Якщо через вік, психічне захворювання, інші об'єктивні
причини у клієнта знижена можливість приймати виважені рішен-
ня, пов'язані зі змістом доручення, адвокат повинен намагатися
підтримувати з ним нормальні стосунки, що відповідають вимо-
гам цих Правил.

(3) Якщо клієнт у встановленому законом порядку визнаний
недієздатним (обмежено дієздатним) і над ним запроваджено опі-
ку (піклування) або якщо клієнт є неповнолітнім, і інтереси клієн-
та, відповідно, представляє законний представник (або опікун,
піклувальник), котрий свідомо для адвоката діє на шкоду закон-
ним інтересам неповнолітнього (підопічного), адвокат повинен:

1) відмовитись від прийняття (або, відповідно, - продовження
виконання) доручення, яке може завдати шкоди інтересам
неповнолітнього (підопічного);

2) вжити всіх доступних йому заходів до захисту законних інте-
ресів клієнта;

3) поставити органи опіки та піклування до відома щодо за-
значених дій опікуна (піклувальника) недієздатного (обмежено
дієздатного) клієнта або законних представників (опікуна) непов-
нолітнього.

б* 163



Стаття 47. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом -
юридичною особою

(1) У відносинах щодо надання правової допомоги клієнту -
юридичній особі адвокат при визначенні суб'єкта прав і обов'яз-
ків клієнта І відповідному визначенні порядку реалізації своїх
обов'язків має виходити з наступного:

1) для цілей передбаченої законодавством та цими Правилами
взаємодії з клієнтом (узгодження змісту доручення, отримання
дозволу на розголошення конфіденційної інформації, надання
роз'яснень щодо правової позиції у справі, Інформування про хід
виконання доручення тощо) клієнта уособлює особа, яка від імені
юридичної особи уклала угоду на надання останній правової до-
помоги, маючи на те належні повноваження, або інша особа (осо-
би), зазначена в угоді;

2) носієм прав та обов'язків, які захищає або представляє
адвокат при наданні правової допомоги, є юридична особа як така;

тому якщо пов'язані з предметом доручення дії особи (осіб), за-
значених у частині першій цієї статті, або інших осіб, що перебува-
ють у трудових (членських або подібних) відносинах з клієнтом -
юридичною особою, є протиправними або такими, що об'єктивно
шкодять Інтересам клієнта і унеможливлюють ефективне виконан-
ня доручення, адвокат має вжити розумно необхідні і доступні
йому заходи для зменшення негативних наслідків таких дій, зокре-
ма, може оскаржити їх керівнику юридичної особи (або вищому
щодо нього органу).

(2) Якщо, незважаючи на вжиті адвокатом заходи, керівник
юридичної особи (або вищий орган) підтримують зазначені дії
(бездіяльність), шкідливі для інтересів юридичної особи, адвокат
може розірвати угоду на надання правової допомоги клієнту -
юридичній особі в односторонньому порядку.

Стаття 48. Особливості застосування правил щодо супе-
речності інтересів у відносинах з клієнтом -
юридичною особою

(1) На відносини щодо надання правової допомоги клієнту -
юридичній особі в повному обсязі поширюються норми цих Пра-
вил, що регламентують поведінку адвоката в ситуаціях існування
або виникнення конфлікту (суперечності) інтересів.

(2) Якщо у спілкуванні з посадовими особами, службовцями та
іншими працівниками клієнта - юридичної особи, пов'язаному з
наданням правової допомоги цьому клієнту, стає очевидним, що
виникає ситуація конфлікту Інтересів, адвокат повинен недво-
значно повідомити, що він представляє клієнта - юридичну особу,
і пояснити свої обов'язки, пов'язані з конфліктом інтересів.
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(3) В період дії угоди про надання правової допомоги клієнту —
юридичній особі адвокат не повинен укладати угод про надання
правової допомоги з особами, що перебувають в трудових, цивіль-
но-правових та інших правовідносинах з клієнтом, якщо це може
суперечити інтересам клієнта - юридичної особи.

(4) В ситуаціях, описаних у частині першій статті 23 та частині
першій статті 25 цих Правил, адвокат може прийняти доручення
від посадової особи, службовця, Іншого працівника юридичної
особи, що опинився у відносинах конфлікту інтересів з останньою
(або виконання доручення якого може потягти за собою розголо-
шення відомостей щодо юридичної особи), якщо стосовно до пра-
вил зазначених норм від імені юридичної особи дається згода на-
лежно уповноваженою особою, що не є тією особою, на користь
якої така згода запитується.

Стаття 49. Особливості виконання доручення, пов'язаного
з посередництвом між клієнтами

(1) Якщо адвокат виступає в ролі посередника між клієнтами,
він повинен з кожним із них узгоджувати рішення, що прийма-
ються, і забезпечувати належну інформованість кожного з них про
всі обставини і міркування, що є необхідними для прийняття вива-
жених рішень по суті доручення.

(2) Адвокат повинен припинити свої дії як посередника і ро-
зірвати відповідні угоди з кожним із клієнтів, якщо цього вимагає
хоча б один з клієнтів, яких він одночасно представляє, або якщо
виникають обставини, за яких дотримання умов, передбачених
частиною першою статті 24 цих Правил, стає неможливим.

(3) Якщо дії адвоката як посередника між клієнтами не досягли
бажаного клієнтами результату, він не може надалі представляти
інтереси жодного з клієнтів з питань, пов'язаних Із предметом
посередництва.

Стаття 50. Етичні аспекти здійснення захисту за призна-
ченням

(1) Здійснення захисту за призначенням органів попереднього
слідства та суду у випадках, передбачених чинним криміналь-
но-процесуальним законодавством, є важливим професійним обо-
в'язком адвоката. Необгрунтована відмова від прийняття на себе
захисту за цих умов є неприпустимою.

(2) Відмову слід вважати обгрунтованою тільки у випадках:
1) коли адвокат через тимчасову непрацездатність не може пов-

ноцінно виконувати свої професійні обов'язки;
2) коли з об'єктивних причин у адвоката відсутня належна ква-

ліфікація для надання правової допомоги у конкретній справі, що
є особливо складною;
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3) коли при прийнятті адвокатом на себе надання правової до-
помоги певній особі через конкретні причини неможливо забезпе-
чити дотримання вимог цих Правил, які регламентують ситуацію
суперечності інтересів, або правил, що забезпечують гарантії збе-
реження конфіденційної інформації;

4) коли прийняття захисту за призначенням через конкретні
об'єктивні причини може потягти за собою суттєве порушення
прав і законних інтересів інших клієнтів адвоката, з котрими адво-
кат пов'язаний раніше укладеними угодами про надання правової
допомоги;

5) коли частина роботи, що виконується за призначенням, у за-
гальному обсязі роботи адвоката стає вочевидь надмірною і ста-
вить його в тяжке матеріальне становище.

(3) У випадках здійснення захисту за призначенням у порядку,
передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, з
оплатою відповідно до чинного законодавства на будь-якій стадії
здійснення правової допомоги допускається укладення угоди з
клієнтом про надання йому правової допомоги, яке передбачає
внесення гонорару клієнтом.

(4) Адвокат не має права в цих випадках схиляти клієнта до
укладення угоди шляхом обману, погроз таінших засобів, які су-
перечать чинному законодавству і цим Правилам.

(5) Адвокат, який виконував на попередньому слідстві захист
клієнта на підставі укладеної угоди або за призначенням, не може
відмовитись від прийняття доручення на захист цього клієнта в
суді першої інстанції.

Стаття 51. Етичні аспекти надання адвокатом правової до-
помоги малозабезпеченим громадянам

(1) У своїй професійній діяльності адвокат повинен завжди
враховувати, що професія адвоката є не тільки джерелом заробіт-
ку для нього, а й має важливе соціальне значення, є однією з го-
ловних гарантій належного рівня захисту прав та свобод громадян
і вимагає від своїх представників відданості цьому призначенню
професії, благородства та людяності. Тому адвокат повинен нада-
вати правову допомогу у випадках, передбачених законом, на
частково сплатних засадах або безкоштовно.

(2) Необгрунтована відмова або ухилення адвоката від надання
правової допомоги безоплатно у випадках, прямо передбачених
законом, є неприпустимою. Обгрунтованою таку відмову слід
вважати лише у випадках, аналогічних передбаченим частиною
другою статті 50 цих Правил.

(3) Адвокат повинен також намагатись знайти можливість на-
дання правової допомоги незаможнім громадянам на частково
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сплатних засадах або безкоштовно і в інших випадках, прямо
не передбачених законом, виходячи з розумного співвідношення
цієї роботи з повністю оплачуваною.

(4) При зверненні до адвоката особи, що завІдомо має згідно з
законом право на надання правової допомоги безкоштовно, адво-
кат повинен пояснити їй це право. Адвокату забороняється в цих
випадках шляхом повідомлення неправдивої інформації про пра-
ва такої особи або свідомого їх замовчування добиватися вина-
городи за надану правову допомогу.

(5) Разом з тим, якщо клієнт, будучи повідомленим про свої
права, все ж таки бажає внести гонорар, або якщо за нього це хоче
зробити інша особа, адвокат має право прийняти оплату, якщо при
цьому не порушуються інші Правила адвокатської етики.

(6) Якщо в рекламних матеріалах про діяльність адвоката
(адвокатського об'єднання) зазначається, що правова допомога
певних видів або допомога певним категоріям громадян буде на-
даватись безкоштовно, адвокат зобов'язаний виконувати умови
рекламних матеріалів і не може відмовитись від надання безкош-
товної правової допомоги у випадках, прямо передбачених рек-
ламними матеріалами. Рівною мірою адвокат (адвокатське об'єд-
нання) має дотримуватися вміщених у рекламних матеріалах вка-
зівок про знижений рівень оплати правової допомоги.

Стаття 52. Дотримання адвокатом принципу добросовіс-
ності при здійсненні захисту за призначенням
та наданні правової допомоги безоплатно

Адвокат зобов'язаний сумлінно ставитись до виконання прий-
нятих на себе доручень як у випадках, коли угодами передбачено
отримання повноцінного гонорару за їх виконання, так і коли пра-
вова допомога, що надається адвокатом, оплачується державою за
фіксованими ставками або надається безоплатно відповідно до за-
кону або угоди між адвокатом і клієнтом.

Р о з д і л I V

Відносини адвоката з судом
та іншими учасниками судового процесу

Стаття 53. Дотримання адвокатом принципу законності у
відносинах з судом та іншими учасниками су-
дового процесу

(1) Представляючи інтереси клієнта або виконуючи функцію
захисника в суді, адвокат зобов'язаний дотримуватися вимог
чинного процесуального законодавства, законодавства про адво-
катуру та про статус суддів, іншого законодавства, що регламен-
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тує поведінку учасників судового процесу, а також вимог цих
Правил, не виявляти неповаги до суду (суддів), поводитись гідно і
коректно.

(2) Адвокат не повинен пред'являти позовних вимог, клопо-
тань та інших процесуальних документів, що свідомо для нього
не грунтуються на чинному законодавстві, окрім випадків, коли
нормативний акт, що регулює спірні відносини, сам видається
незаконним або неконституційним і підлягає оскарженню у пе-
редбаченому законом порядку.

(3) В ході судового розгляду справи адвокат не повинен:
1) намагатися вплинути на рішення (вирок) суду позапроце-

суальними засобами;
2) робити свідомо неправдиві заяви стосовно фактичних об-

ставин справи або давати їм свідомо неправильну правову оцінку;
3) подавати суду завідомо неправдиві докази або свідомо брати

участь в їх формуванні;
4) посилатися в суді на завідомо неправдиві або завідомо ви-

кривлені фактичні обставини, або обставини, що завідомо не сто-
суються предмета спору; або на подані клієнтом докази, стосовно
яких йому відомо, що вони є неправдивими, або докази, отримані
з порушенням статті 29 цих Правил; а також на особисту обізна-
ність з обставинами справи, свою суб'єктивну, не обгрунтовану
поданими доказами думку щодо правдивості, порядності та Інших
особистих якостей учасників процесу, свідків, експертів; а у ви-
ступі в судових дебатах - крім того, на обставини, які не були
предметом дослідження під час судового розгляду (щодо яких ад-
вокатом не заявлялися клопотання, спрямовані на доказування та-
ких обставин) за винятком загальновідомих фактів;

5) порушувати порядок у судовому засіданні, припускатись
сперечань з судом та висловлювань, що принижують честь і гід-
ність суду або інших учасників процесу.

(4) Схиляння адвокатом підзахисного, сторін в процесі та свід-
ків до давання завідомо неправдивих пояснень та свідчень або
експертів до надання завідомо неправдивих висновків - катего-
рично забороняється.

Стаття 54. Дотримання принципів незалежності адвоката
та домінантності інтересів клієнта у відносинах
адвоката з судом

(1) Дотримуючись принципу законності, адвокат водночас мас
бути наполегливим і принциповим у відстоюванні інтересів клієн-
та в суді, не поступатися своєю незалежністю у захисті й пред-
ставництві прав та інтересів клієнта з метою не погіршити стосун-
ків з суддями;

у випадку вчинення судом тиску на адвоката - не йти на ком-
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проміси, які суперечать охоронюваним законом інтересам клієнта;
послідовно дотримуватися принципу домінантності інтересів клі-
єнта перед всіма іншими інтересами й міркуваннями, що пов'язані
з відносинами адвоката з судом.

(2) Адвокат не повинен полишати без уваги порушення закону,
нетактовне і зневажливе ставлення суду та інших учасників про-
цесу до його клієнта, його самого або адвокатури в цілому і пови-
нен реагувати на відповідні дії у формах, передбачених чинним
законодавством.

(3) Адвокат не повинен приймати доручення на ведення в суді
справи клієнта, направленого до нього суддею, який братиме участь
в судовому розгляді цієї справи.

Стаття 55. Деякі аспекти втілення принципу добросовісно-
сті при виконанні адвокатом професійних обо-
в'язків у суді

(1) Адвокат повинен виявляти активність у збиранні та наданні
доказів у справі, що розглядається судом.

(2) Адвокат повинен прагнути формулювати процесуальні до-
кументи, усні заяви, клопотання, виступи таким чином, щоби уне-
можливити їх невірне тлумачення.

Стаття 56. Співвідношення принципів домінантності інте-
ресів клієнта та законності при поданні суду до-
казів

Адвокат має право всупереч вимогам клієнта відмовитись по-
силатися на фактичні обставини справи і подавати докази, стосо-
вно яких у нього є обгрунтовані сумніви щодо їх правдивості.

Стаття 57. Дотримання принципу конфіденційності при здійс-
ненні адвокатом професійної діяльності в суді

Адвокат не має права при здійсненні професійної діяльності в
суді будь-яким чином, безпосередньо або опосередковано пору-
шувати конфіденційність інформації, яка відноситься до предмета
адвокатської таємниці або є конфіденційною згідно з цими Прави-
лами.

Стаття 58. Дотримання адвокатом принципів чесності та
порядності під час здійснення професійної ді-
яльності в суді

(1) Адвокат не повинен повідомляти учасникам процесу або
свідкам свідомо неправдиву інформацію стосовно фактичних об-
ставин справи, їх правової оцінки, суті закону, обсягу прав та обо-
в'язків сторін або іншим чином намагатися схилити їх до зміни їх
позиції, свідчень, здійснення інших дій, в яких зацікавлений його
клієнт.
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(2) Адвокат повинен уникати позапроцесуального спілкування
по суті справи, що є предметом судового розгляду, з учасниками
процесу, які не є його клієнтами, і має здійснювати таке лише у
формах та з метою, що не суперечить чинному законодавству та
цим Правилам І лише у випадках, коли це є необхідним для належ-
ного виконання доручення.

(3) Адвокат повинен уникати спілкування з суддею в будь-яких
формах, окрім передбачених законодавством, по суті справи, що
розглядається судом, і не повинен спонукати до цього клієнта.

(4) Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на невиправ-
дане затягування судового розгляду справи.

Стаття 59. Культура поведінки адвоката у відносинах з ін-
шими учасниками судового процесу

У відносинах з іншими учасниками процесу адвокат повинен:
1) бути стриманим І коректним;
2) реагувати на неправильні дії або вислови цих осіб у формах,

передбачених законом, зокрема у формі заяв, клопотань, скарг,
тощо;

3) при допиті підсудних, потерпілих, сторін у цивільному про-
цесі, свідків та інших осіб бути тактовним, не ставити запитань у
підвищеному тоні, брутальній, знущальній формі або формі, що
принижує їх честь та гідність.

Р о з д і л V

Відносини адвоката
при здійсненні професійної діяльності

з іншими органами та особами

Стаття 60. Етичні аспекти відносин адвоката з органами
дізнання, попереднього слідства та адміністра-
тивної юрисдикції

(1) У відносинах з органами дізнання, попереднього слідства,
адміністративної юрисдикції адвокат має дотримуватися принци-
пів і підходів, закріплених розділом IV цих Правил, з урахуванням
специфіки статусу цих органів і процесуальних форм взаємодії ад-
воката з ними, передбачених чинним законодавством.

(2) Адвокат повинен зберігати таємницю слідства в межах,
визначених чинним кримінально-процесуальним законодавством.

(3) Адвокат не повинен умисно перешкоджати законному здійс-
ненню процесу дізнання, попереднього слідства, адміністративно-
го провадження і давати клієнту поради, свідомо спрямовані на
вчинення таких перешкод.
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(4) Адвокат не повинен приймати доручення на ведення на ста-
дії дізнання та попереднього слідства справи клієнта, направ-
леного йому особами, що здійснюють дізнання або слідство по цій
справі.

Стаття 61. Етичні аспекти відносин адвоката з іншими дер-
жавними органами

У відносинах з іншими державними органами з приводу вико-
нання доручення клієнта адвокат має дотримуватися вимог цих
Правил у частині, застосовній до цих відносин, і не повинен:

1) розголошувати пов'язану з їхньою діяльністю інформацію,
що стала йому відомою у зв'язку з виконанням доручення, таєм-
ниця якої охороняється чинним законодавством;

2) робити завідомо неправдиві заяви стосовно суті доручення,
фактичних обставин, що мають до нього відношення, їх правової
оцінки, прав і обов'язків адвоката, клієнта, а також обсягу своїх
повноважень по представництву останнього перед цим органом;

3) здійснювати протизаконний тиск на посадових осіб та служ-
бовців цих органів, використовуючи особисті зв'язки, погрози,
обіцянки, тощо.

Стаття 62. Дотримання принципу незалежності та домі-
нантності інтересів клієнта у відносинах адво-
ката з органами дізнання, попереднього слід-
ства, адміністративної юрисдикції та іншими
державними органами

У відносинах як з органами дізнання, попереднього слідства,
адміністративної юрисдикції, так і з іншими державними органа-
ми адвокат повинен виявляти принциповість у відстоюванні інте-
ресів клієнта, не допускаючи підлесливості, та за згодою клієнта
оскаржувати незаконні дії посадових осіб або органів, які пе-
решкоджають виконанню доручення, в порядку, передбаченому
чинним законодавством.

Стаття 63. Етичні аспекти відносин адвоката з іншими осо-
бами

У відносинах з будь-якими особами, з якими адвокат взаємодіє
в процесі виконання доручення клієнта, адвокат має дотримува-
тись вимог цих Правил у частині, застосовній до цих відносин, і
не повинен:

1) робити завідомо неправдиві заяви стосовно фактичних об-
ставин, що мають відношення до суті доручення, їх правової оцін-
ки, прав і обов'язків адвоката, клієнта та інших осіб;

2) використовувати засоби і методи, що свідомо порушують за-
конні права та інтереси інших осіб.
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Р о з д і л V I

Відносини між адвокатами

Стаття 64. Загальні етичні засади взаємин між адвокатами
Відносини між адвокатами повинні будуватися на засадах ко-

легіальності, взаємної поваги представників адвокатської про-
фесії, дотримання професійних прав адвокатів, слідування всім
основним принципам адвокатської етики, передбаченим цими
Правилами.

Стаття 65. Окремі етичні аспекти взаємин між адвокатами
Адвокат не повинен допускати по відношенню до іншого ад-

воката:
1) висловлювань, що принижують його честь та гідність, зав-

дають шкоди його діловій репутації, нетактовних та принизливих
висловів;

2) поширення свідомо неправдивих відомостей про нього;
3) спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з ним

угоди про надання правової допомоги;
4) спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди остан-

нього з приводу виконуваного ним доручення;
5) намагань схилити до укладення угоди про надання правової

допомоги особу, що прийшла в адвокатське об'єднання до іншого
адвоката;

6) навмисного введення іншого адвоката в оману стосовно
справи, в судовому розгляді якої вони обидва беруть участь, щодо
місця і часу проведення судових засідань, результатів розгляду
справи судами різних інстанцій, наявності доказів (і намірів їх
представити), які в дійсності не існують, намірів свого клієнта, які
стосуються предмета спору і ведення справи, умов мирової угоди,
що пропонується.

Стаття 66. Допустимі форми реагування адвоката на неза-
конні або неетичні дії іншого адвоката

Допустимими формами реагування адвоката на незаконну або
неетичну поведінку іншого адвоката, якою заподіяна або може бу-
ти заподіяна шкода інтересам адвоката, його клієнта, адвокат-
ського об'єднання, виборних органів адвокатури або адвокатури
як такої, слід вважати звернення (заяви, скарги) в органи адвокату-
ри, наділені дисциплінарними повноваженнями по відношенню до
адвокатів, а також використання інших форм захисту прав та за-
конних інтересів особи, передбачених чинним законодавством
України.
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Стаття 67. Окремі аспекти дотримання принципу взаємної
поваги між адвокатами

(1) Адвокат повинен уникати розголосу в засобах масової ін-
формації (або поширення іншим способом) відомостей, що гань-
блять іншого адвоката, якщо цього не вимагають його власні за-
конні інтереси, інтереси його клієнта або адвокатури України.

(2) Адвокат не повинен обговорювати з клієнтами обставини,
що стосуються особистого життя іншого адвоката, його мате-
ріального стану, походження, національної належності та інші об-
ставини, що стосуються адвоката, які не мають відношення до су-
ті доручення.

Стаття 68. Обмеження рекламування адвокатської діяль-
ності, пов'язані з принципом колегіальності

Адвокат не може вдаватись до антиреклами стосовно іншого
адвоката (адвокатського об'єднання) або використовувати цей ме-
тод при рекламуванні своєї діяльності.

Стаття 69. Майновий аспект відносин між адвокатами при
направленні клієнта

Адвокат не має права вимагати винагороду від іншого адвоката
за направлення йому клієнта.

Р о з д і л VII

Дотримання норм адвокатської етики
в громадській, науковій

та публіцистичній діяльності адвоката

Стаття 70. Співвідношення між професійними обов'язка-
ми адвоката і його громадськими, науковими та
іншими інтересами

(1) В своїй громадській, науковій та публіцистичній діяльності
адвокат повинен враховувати необхідність дотримання своїх про-
фесійних обов'язків, зокрема, тих, що випливають з Правил адво-
катської етики.

(2) У випадку виникнення суперечності між професійними обо-
в'язками адвоката, передбаченими чинним законодавством, ци-
ми Правилами, і обов'язками перед конкретними клієнтами, що
випливають з угод про надання правової допомоги, - з одного бо-
ку, та інтересами адвоката, що обумовлені його членством в пев-
ній громадській організації, партії, науковому товаристві, тощо -
з іншого, адвокат не має права порушувати свої професійні обо-
в'язки.
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Стаття 71. Дотримання принципу конфіденційності в гро-
мадській, науковій або публіцистичній діяльно-
сті адвоката

Адвокат не може використовувати в своїй громадській, науко-
вій або публіцистичній діяльності інформацію, конфіденційність
якої охороняється цими Правилами, без згоди на це осіб, зацікав-
лених у нерозголошенні такої Інформації.

Стаття 72. Дотримання принципу поваги до адвокатської
професії в публіцистичній діяльності адвоката

У своїх публіцистичних матеріалах адвокат не повинен поши-
рювати відомостей, що не відповідають дійсності або викладені
неправдиво, які порочать честь, гідність чи ділову репутацію ін-
ших адвокатів або престиж адвокатури як такої, а обгрунтовану
критику зазначених осіб або адвокатури в цілому має викладати в
коректній формі.

Р о з д і л V I I I

Адвокатське об'єднання
як суб'єкт відносин щодо забезпечення
дотримання Правил адвокатської етики

Стаття 73. Поширення Правил адвокатської етики на діяль-
ність об'єднань адвокатів

Ці Правила адвокатської етики є обов'язковими для дотриман-
ня об'єднаннями адвокатів тією самою мірою, що й окремими ад-
вокатами.

Стаття 74. Обов'язки адвокатського об'єднання щодо за-
безпечення Правил адвокатської етики

У випадках, коли стороною в угоді про надання правової допо-
моги є адвокатське об'єднання, воно зобов'язане забезпечити від-
повідність кандидатури адвоката, котрому доручається виконан-
ня угоди (окремих робіт за угодою), вимогам до компетентності,
об'єктивно обумовленим характером доручення, а також забезпе-
чити дотримання інших вимог цих Правил, що стосуються укла-
дення угоди на надання правової допомоги, її виконання та припи-
нення.

Стаття 75. Участь адвокатів у забезпеченні дотримання ад-
вокатським об'єднанням Правил адвокатської
етики

Кожен адвокат, який є членом адвокатського об'єднання, пови-
нен докладати розумних зусиль щодо забезпечення вжиття об'єд-
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нанням заходів, що сприяють дотриманню всіма адвокатами та
співробітниками цього об'єднання цих Правил.

Стаття 76. Співвідношення професійних обов'язків адво-
катів - членів адвокатського об'єднання з обо-
в'язками, пов'язаними з членством в такому
об'єднанні

Для адвоката, який є членом адвокатського об'єднання, профе-
сійні обов'язки, перед клієнтами, що випливають із чинного зако-
нодавства, Правил адвокатської етики, угод про надання правової
допомоги, повинні мати домінуюче значення по відношенню до
обов'язків адвоката щодо виконання вказівок керівних органів ад-
вокатського об'єднання.

Р о з д і л I X

Відповідальність за порушення
Правил адвокатської етики

Стаття 77. Правові наслідки порушення Правил адвокат-
ської етики

За порушення Правил адвокатської етики до адвоката можуть
бути застосовані заходи дисциплінарної відповідальності в поряд-
ку, передбаченому чинним законодавством про адвокатуру.

Стаття 78. Відповідальність адвоката за порушення Пра-
вил адвокатської етики помічником адвоката

Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відпові-
дальності за порушення Правил адвокатської етики його помічни-
ком, якщо адвокат:

1) не забезпечив ознайомлення останнього з цими Правилами;
2) не здійснював належного контролю за діями помічника, за-

лученого ним до виконання окремих робіт за дорученням, перед-
баченим угодою між адвокатом і клієнтом про надання правової
допомоги;

3) своїми розпорядженнями і порадами або особистим прикла-
дом сприяв порушенню помічником Правил адвокатської етики.

Стаття 79. Відповідальність керівників адвокатських об'єд-
нань за незабезпечення умов для дотримання
Правил адвокатської етики

Адвокат, що є керівником адвокатського об'єднання (адвока-
ти - члени колегіального керівного органу адвокатського об'єд-
нання), може бути притягнутий до дисциплінарної вїдповідально-
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сті за невиконання вимог статті 74 цих Правил, а також за прий-
няття ним (ними) рішень, які тягнуть за собою порушення Правил
адвокатської* етики.

Стаття 80. Загальні засади застосування дисциплінарної
відповідальності за порушення Правил адво-
катської'етики

(1) При застосуванні дисциплінарних стягнень за порушення
Правил адвокатської етики дисциплінарні органи адвокатури
мають виходити із загальних засад юридичної відлов ідальносгі,
зокрема повинні застосовувати заходи дисциплінарної відпо-
відальності лише за винні порушення.

(2) Щодо відносин дисциплінарної відповідальності адвоката
діє презумпція невинуватості.

Стаття 81. Роль регіональних дисциплінарних органів адво-
катури в роз'ясненні Правил адвокатської етики

(1) У випадках, коли в конкретній ситуації адвокату важко
визначити варіант поведінки, який у певних обставинах відповідав
би нормам цих Правил, він може звернутися за роз'ясненням до
відповідного регіонального дисциплінарного органу адвокатури.

(2) ДІЇ адвоката, що відповідають роз'ясненню регіонального
дисциплінарного органу адвокатури, не можуть бути поставлені
йому за провину і тягти накладення дисциплінарною стягнення.

Регламент
Вищої кваліфікаційної* комісії' адвокатури

при Кабінеті Міністрів України

Схвалено Вищою кваліфікаційною комісією адвокатури
при Кабінеті Міністр/в України

19 лютого 2003 року

Глава І. Загальні положення

1. Правові засади діяльності
Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

при Кабінеті Міністрів України

Порядок діяльності Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
(далі - Комісії) визначається Конституцією України, Законом
України «Про адвокатуру», Положенням про Вищу кваліфікацій-
ну комісію адвокатури, Іншими правовими актами та цим Регла-
ментом.
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2. Призначення Регламенту Комісії

Регламент Комісії визначає порядок скликання Комісії, прове-
дення її засідань, вирішення питань, що належать до повноважень
Комісії відповідно до чинного законодавства, а також окремих пи-
тань внутрішньої діяльності Комісії.

3. Питання, які вирішуються
Комісією

Комісія на своїх засіданнях вирішує питання, віднесені до її
компетенції пунктами 10, 10і, 23 і Положення про Вищу квалі-
фікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Президента
України від 05.05.1993 р. № 155/93 з наступними змінами.

4. Склад і правомочність
Комісії

1. Комісія діє в складі ЗО членів - по одному представнику від
регіональної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури,
Верховного Суду України. Міністерства юстиції України, Спілки
адвокатів України.

2. Засідання Комісії є правомочними за наявності не менше
двох третин її складу.

3. У засіданні Комісії, яке стосується розгляду скарг на рішення
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури в Автономній
Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, може
запрошуватись особа, яка подала таку скаргу.

4. У засіданнях Комісії можуть бути присутні представники за-
собів масової інформації та інші особи з дозволу Комісії.

5. Мова Комісії

1. Засідання Комісії проводяться державного мовою.
2. У разі, коли запрошена на засідання Комісії особа не володіє

державною мовою, вона має право виступати й давати пояснення
рідною або іншою мовою і мати перекладача.

Протоколи та інші документи Комісії складаються виключно
державною мовою.

6. Рівноправність членів Комісії
на її засіданнях

1. Члени Комісії мають рівні права під час розгляду включених
до порядку денного ЇЇ засідань питань.

2. Головуючий на засіданні не має права обмежувати членів Ко-
місії у можливості ставити запитання учасникам засідання, зніма-
ти поставлені членами Комісії запитання, коментувати висловлю-
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вання та запитання членів чи інших учасників засідання, обме
жувати членів Комісії в обговоренні питання, що розглядається.

3. Члени Комісії під час засідань Комісії повинні бути взаємні
ввічливими й додержувати встановленого порядку денного ТІ
цього Регламенту.

7. Колегіальність прийняття рішень Комісією

1. Рішення приймаються Комісією колегіально відповідно до
п. 1 параграфу 15 Регламенту.

2. Член Комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи і
прийнятті рішення у кваліфІкаційно-дисциплінарніЙ комісії, не може
брати участь у розгляді цієї справи, якщо це рішення оскаржено.

3. Порядок та умови голосування визначаються параграфом 12
Регламенту.

8. Протоколи засідань Комісії

1. Засідання Комісії протоколюються секретарем Комісії.
2. Протоколи засідань Комісії підписуються головуючим та

секретарем Комісії.
3. У протоколі засідання Комісії зазначаються:
- місце, дата, час початку й закінчення засідання (визначає

голова або його заступник);
- прізвища, ініціали головуючого та секретаря Комісії;
- прізвища, ініціали присутніх та відсутніх членів Комісії, вка-

зуються запрошені та інші присутні особи;
- суть виступів учасників засідання, запитання та відповіді

учасників, суть виступів членів Комісії при обговоренні питань;
- всі Інші питання у їх послідовності, які розглядаються Комі-

сією;
- прийняті Комісією рішення та результати голосування «за» і

«проти»;
4. На вимогу заінтересованих осіб за розпорядженням секрета-

ря Комісії їм може бути надано витяг з протоколу засідання Ко-
місії в частині, що їх стосується, засвідчений секретарем Комісії.

Глава II. Підготовка і проведення засідань Комісії

9. Порядок підготовки засідань Комісії.
Перше засідання Комісії

1. Підготовка засідання Комісії та її скликання, визначення ча-
су та місця проведення засідань, повідомлення членів та інших
осіб, які мають право брати участь у засіданнях, забезпечуються
головою Комісії, його заступником або за дорученням голови чи
заступника голови одним із членів Комісії.
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Про час та місце засідання члени Комісії та інші особи, які ма-
ють право брати участь в засіданні, повідомляються не пізніш як
за 10 днів до його початку.

Повідомлення складається у письмовій формі за підписом
голови Комісії або його заступників, воно повинно містити в собі
питання порядку денного чергового засідання та коротку анота-
цію до них.

2. Скликання Комісії відбувається в разі необхідності вирішен-
ня питань, віднесених до її відання, але з обов'язковим додержан-
ням строків, установлених Положенням про Вищу кваліфікаційну
комісію адвокатури та цим Регламентом.

3. Проекти актів, які приймає Комісія відповідно до її компе-
тенції, крім рішень по результатах розгляду скарг на рішення ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісій, надсилаються секретарем
Комісії членам Комісії не пізніше як за десять днів до початку за-
сідання разом з повідомленням про час та місце проведення за-
сідання.

4. Члени комісії мають право не пізніше як за десять днів до за-
сідання Комісії внести на розгляд Комісії питання, віднесені до її
відання.

5. Перше засідання Комісії проводиться в 15-денниЙ строк з ча-
су сформування складу Комісії. Скликання першого засідання
здійснює голова попереднього складу Комісії, відповідно до п. 1
розділу 9 Регламенту, та головує на ньому до обрання голови та
секретаря Комісії, після чого складає свої повноваження.

10. Головуючий на засіданні Комісії

1. Головуючий на Комісії веде засідання, вживає заходів до
повного і всебічного розгляду включених до порядку денного пи-
тань та скарг на рішення кваліфікаційно-дисцилінарних комісій,
до забезпечення встановленого законодавством і цим Регламен-
том порядку їх вирішення.

2. У разі перешкоджання веденню засідання Комісії голо-
вуючий попереджає порушника про неможливість вчинення та-
ких дій. Порушника, за рішенням головуючого, може бути вида-
лено із залу засідання, а за наявності підстав голова Комісії готує
та передає компетентним органам матеріали для вирішення пи-
тання про притягнення порушника до передбаченої законодав-
ством відповідальності.

11. Участь члена Комісії в засіданні Комісії

1. Члени Комісії беруть участь у засіданні Комісії безпосе-
редньо.

2. Член Комісії може бути відсутній на засіданні Комісії лише з
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поважних причин, про які він повинен повідомити секретаря Ко-
місії у письмовій формі за три дні до початку роботи Комісії.

У випадку неодноразової (два і більше рази) неявки члена Ко-
місії на засідання Комісії, або якщо повідомлені ним причини не-
явки не підтвердились, голова комісії або його заступник може
ставити питання перед тим органом, який обрав такого члена, про
Його відкликання.

3. Член Комісії не може брати участь у розгляді скарги на рі-
шення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за наявності обста-
вин, передбачених л. 16 Положення про Вищу кваліфікаційну ко-
місію адвокатури.

12. Порядок проведення голосування

ї. Рішення Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури прий-
маються таємним голосуванням більшістю голосів від загальної
кількості членів Комісії за допомогою бюлетенів, які готує сек-1
ретар Комісії. Бюлетені виготовляються у письмовому вигляді,
підписуються секретарем комісії з прикладенням печатки Комісії

2. Члени Комісії, які беруть участь у голосуванні, розписують-
ся в одержанні бюлетеня в окремому списку. На бюлетенях, які за-
лишилися, секретар робить напис «Погашено» й засвідчує його
своїм підписом.

3. До бюлетеня для голосування про вибори голови Комісії,
Його заступника, секретаря в алфавітному порядку вносяться пріз-
вища, імена та по батькові кандидатів на зайняття відповідної по- '
сади.

При голосуванні щодо кожної посадової особи член Комісії за- І
лишає у бюлетені прізвище одного кандидата, а прізвища інших
закреслює.

4. До бюлетеня для голосування по питаннях, крім перед-
бачених п. З параграфу 12 Регламенту, в хронологічному порядку
їх виникнення вносяться усі запропоновані для голосування пи-
тання та пропонується дати лише позитивну або негативну відпо-
відь - «так» або «ні».

Голосування відбувається одночасно з усіх питань порядку
денного лише після їх обговорення. При голосуванні член Комісії
залишає у бюлетені лише ту відповідь, на яку він погоджується, І
інше - закреслює.

5. Бюлетені без підпису секретаря Комісії і відбитка печатки ,
Комісії, а так само бюлетені, в яких залишено прізвища двох і
більше кандидатів або дві протилежні відповіді на одне і те саме
питання, вважаються недійсними.

6. За рішенням комісії з обговорених питань (крім обрання го-
лови, заступника голови, секретаря комісії), може проводитись

1 8 0



відкрите голосування, однак, якщо хоч один член комісії ви-
словлюється за таємне голосування питання, то обов'язково прск
водиться таємне голосування. Після обговорення поставленого
питання головуючий зобов'язаний з'ясувати у членів комісії чи
бажають вони, щоб голосування було таємне.

13. Порядок проведення засідань Комісії

1. Голова Комісії відкриває засідання Комісії й повідомляє про
кількість присутніх членів Комісії, а також про усіх інших осіб,
які з'явились на засідання. У разі відсутності голови Комісії за-
сідання її відкриває і веде його заступник.

2. Засідання Комісії, на якому обирається або звільняється з по-
сади голова Комісії, відкриває і веде заступник голови Комісії,
крім випадку, передбаченого п. 4 параграфу 9 Регламенту. Якщо
до списку кандидатів на посаду голови Комісії внесено прізвище
члена Комісії, який є головуючим, то на засіданні головує стар-
ший за віком член Комісії з числа тих, прізвища яких не внесено
до списку кандидатів.

3. Вирішивши питання правомочності засідання, Комісія від-
критим голосуванням затверджує його порядок денний.

4. Засідання Комісії здійснюється гласно Й відкрито, із за-
гальним обговоренням питань порядку денного. В окремих випад-
ках (зачіпається таємниця приватного життя тощо) за клопотан-
ням зацікавленої особи Комісія допускає проведення закритого
засідання.

5. Член Комісії, якому доручено доповісти на її засіданні те чи
інше питання, готує коротку письмову довідку з нього, проект
рішення Комісії і проекти відповідей, які мають надіслати зацікав-
леним особам.

14. Розгляд Комісією скарг на рішення
кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури

та інших питань

1. Скарги на рішення кваліфІкаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури розглядаються протягом одного місяця з дня над-
ходження, а в разі складності обставин, пов'язаних зі скаргою, чи
потреби в додатковій їх перевірці голова Комісії або Його за-
ступник може продовжити строк розгляду до трьох місяців, пи-
сьмово повідомивши про це особу, яка подала скаргу, протягом
десяти днів після спливу місячного строку розгляду.

2. До початку розгляду справи в Комісії особа, яка подала скар-
гу, має право заявити відвід члену цієї Комісії, якщо вона вважає,
що він особисто або його родичі заінтересовані в результатах роз-
гляду скарги, чи має сумнів у його об'єктивності з інших причин.
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Такий відвід заявляється у письмовій формі за підписом скарж-
ника із обов'язковим наведенням мотивів відводу, інакше він
не береться до уваги.

Питання про заявлений відвід вирішується іншими членами
Комісії без участі члена комісії, якому заявлено відвід, і за відсут-
ності особи, яка заявила відвід, відкритим голосуванням більші-
стю членів. У разі рівності голосів член Комісії вважається відве-
деним. Член Комісії, якому заявлено відвід, має право дати пояс-
нення з приводу заявленого відводу.

Член Комісії, який брав участь у розгляді заяви чи справи
і прийнятті рішення у кваліфікаційно-дисциплінарній комісії,
не може брати участь у розгляді цієї справи, якщо це рішення
оскаржено.

3. Розгляд Комісією скарг на рішення кваліфікаційно-дисцип-
лінарних комісій адвокатури та інших питань порядку денного по-
чинається доповіддю голови Комісії, його заступника або одного з
членів комісії, який попередньо вивчав скаргу, справу і докумен-
ти, що надійшли з кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвока-
тури. Після її виголошення доповідачеві можуть ставитися запи-
тання. Потім заслуховуються інші запрошені на засідання особи,
досліджуються необхідні матеріали і документи.

Кожен із членів Комісії та особи, запрошені на засідання Ко-
місії, мають право взяти участь в обговоренні питання, що розгля-
дається.

У разі необхідності Комісія може створити з числа членів Ко-
місії редакційну комісію для доопрацювання проектів актів, які
приймає Комісія.

Питання, внесені на розгляд Комісії за ініціативою члена Ко-
місії в порядку, передбаченому п. 4 параграфу 9 Регламенту, допо-
відаються відповідно цим членом комісії.

4. У результаті розгляду справи Комісія може ухвалити одне з
таких рішень:

-залишитирішення палати або кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури без зміни, а скаргу без задоволення;

- змінити рішення;
— скасувати рішення І надіслати справу в ту саму або іншу ква-

ліфікаційно-дисциплінарну комісію для нового розгляду, або за-
крити справу, або прийняти справу до свого провадження, роз-
глянути її по суті та постановити нове рішення.

5. У триденний строк рішення Комісії має бути видано особі,
щодо якої воно винесено.

6. Рішення Комісії за результатами розгляду скарги на рішення
кваліфікаційно-диспиплінарних комісій адвокатури є остаточним,
але може бути оскаржене зацікавленими особами до суду.
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15. Рішення Комісії

1. Рішення Комісії приймаються за наслідками загального об-
говорення усіх питань порядку денного. Ніхто із членів Комісії
не вправі утримуватись від голосування. При рівності голосів «за»
й «проти» рішення Комісії вважається неприйнятим.

2. Член Комісії може особисто або спільно з іншими членами
Комісії викласти окрему думку щодо рішення Комісії. Окрема
думка додається до справи.

3. Рішення викладається у письмовій формі з наведенням моти-
вів його прийняття і підписується головуючим на засіданні.

4. У рішенні Комісії повинно бути зазначено:
- назву Комісії;
- склад Комісії;
-місце І час засідання;
- суть розглянутого питання;
- висновок у справі;
- мотиви прийнятого рішення;
- результати розгляду справи.
Якщо рішення Комісії приймається по результатах розгляду

скарги на рішення кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво-
катури, то в ньому, крім того, зазначаються:

- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка подала скаргу;
- назва, номер та короткий зміст оскаржуваного рішення;
- суть скарги;
- вказівка про те, що рішення має бути видано особі, щодо якої

воно винесено, протягом трьох днів.

16. Виконання рішень Комісії

1. Виконання рішень Комісії покладається на регіональні ква-
ліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури.

2. Усі рішення Комісії підлягають виконанню протягом десяти-
денного строку з дня їх прийняття або протягом строку, вказаного
8 РІШЄННІ.

Глава III. Обрання голови,
заступника та секретаря Комісії

17. Вибори голови та заступника голови Комісії

1. Голова обирається Комісією таємним голосуванням на аль-
тернативній основі при вільному висуненні кандидатів з членів
Комісії строком на три роки.

2. Вибори голови Комісії проводяться на її першому засіданні,
або в місячний строк з дня, коли посада голови Комісії стала ва-
кантною або виникли підстави для його переобрання.
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Посада голови стає вакантною у випадках:
— відкликання його зі складу Комісії тим органом чи уста-

новою, якою він обраний або призначений до складу Комісії;
- добровільної відмови від подальшого виконання своїх повно-

важень. Така відмова приймається лише після одного року роботи
на цій посаді або раніше, якщо для цього є виключні підстави;

- дострокового звільнення з посади;
— смерті або втрати дієздатності.
3. Члени Комісії на засіданні Комісії пропонують кандидатури

на посаду голови Комісії, які вносяться секретарем Комісії до
списку в бюлетень для таємного голосування.

4. Голосування щодо кандидатур, висунутих на посаду голови
Комісії, проводиться в порядку, передбаченому розділом 12 Рег-
ламенту.

5. Обраним на посаду голови Комісії вважається кандидат, за
якого подано більше половини голосів членів Комісії, обраних
або призначених до Комісії на день голосування.

6. У разі, коли жоден з кандидатів не одержав необхідної кіль-
кості голосів, Комісія проводить повторне голосування щодо двох
кандидатів, які одержали найбільшу кількість голосів.

7. Якщо при повторному голосуванні голову Комісії не буде
обрано, проводяться нові вибори з висуненням кандидатур, які
не балотувались на перших виборах.

8. Після оголошення результатів голосування Комісія приймає
рішення про їх затвердження, і голова Комісії вважається обраним.

9. Копії рішень Комісії, протоколів її засідань, бюлетені таєм-
ного голосування опечатуються секретарем (на першому засідан-
ні Комісії після її обрання - будь-ким з членів комісії) й передаю-
ться на зберігання до архіву Комісії.

10. Заступник голови Комісії обирається в такому самому по-
рядку, як і голова.

18. Вибори секретаря Комісії

1. Секретар Комісії обирається з числа членів Комісії таємним
голосуванням строком на три роки у порядку, передбаченому па-
раграфами 12, 16 Регламенту.

2. Секретар Комісії відповідає за ведення документації Комісії,
облік їх справ і зберігання.

19. Порядок дострокового звільнення голови Комісії,
його заступника та секретаря

1. Дострокове звільнення голови Комісії, його заступника та
секретаря здійснюється Комісією шляхом таємного голосування.

2. Пропозиція про дострокове звільнення члена Комісії з поса-
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ди голови Комісії, його заступника та секретаря може бути
внесена у Комісію не менше як однією третиною членів Комісії, за
їх підписами.

На наступному засіданні Комісії питання про дострокове звіль-
нення з посади голови Комісії, його заступника та секретаря може
бути прийнято не менше як двома третинами голосів членів Ко-
місії, обраних або призначених до Комісії на день голосування.

3. Голосування проводиться відповідно до вимог параграфу 12
Регламенту.

20. Внесення змін до Регламенту Комісії

1. Зміни до Регламенту Комісії можуть бути внесені Комісією за
пропозицією голови, заступника голови Комісії чи членів Комісії.

2. Рішення про внесення змін до Регламенту вважається прий-
нятим, якщо за нього проголосувало дві третини членів Комісії,
обраних або призначених до Комісії на день голосування.

Про затвердження Положення
про Єдиний реєстр адвокатів України

Постанова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
при Кабінеті Міністрів України

від 10 березня 2000 року № 1

Відповідно до п. 1,2 Указу Президента України від ЗО вересня
1999 року № 1240/99 «Про деякі заходи щодо підвищення рівня
роботи адвокатури» та абз. «є» п. 10 Положення про Вищу ква-
ліфікаційну комісію адвокатури, затвердженого Указом Прези-
дента України від 5 травня 1993 року № 155/93, Вища ква-
ліфікаційна комісія адвокатури п о с т а н о в л я є :

1. Затвердити Положення про Єдиний реєстр адвокатів України
(ЄРАУ), який додається.

2. Кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури дове-
сти цю постанову та додаток до неї до відома адвокатів та адвокат-
ських об'єднань.

3. Опублікувати Положення про Єдиний реєстр адвокатів Ук-
раїни в журналі «Адвокат».

4. Головам кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока-
тури:

4.1. У випадку, коли після 30 вересня 1999 року громадянам
України було видано свідоцтво про право на заняття адвокат-
ською діяльністю або прийнято рішення про його видачу і не усу-
нуто перешкод щодо сумісності адвокатської діяльності з іншого
діяльністю, офіційно запропонувати таким особам визначитися
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щодо адвокатської діяльності протягом одного місяця, і у випадку
усунення перешкод, передбачених ст. 2 Закону України «Про ад-
вокатуру», включити їх до Єдиного реєстру адвокатів України. У
випадку, коли в місячний термін з дня такого попередження обме-
ження щодо сумісності усунуті не будуть, свідоцтво про право на
заняття адвокатською діяльністю такої особи анулюється рішен-
ням КДКА на підставі п. 32 Положення про кваліфікаційно-дис-
циплінарну комісію адвокатури, затвердженого Указом Прези-
дента України від 5 травня 1993 року № 155/93.

4.2. Головам КДКА до 1 травня 2000 року направити у ВККА
повідомлення про включення до ЄРАУ стосовно осіб, які отрима-
ли свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю до
ЗО вересня 1999 року при наявності у них обмежень щодо сумісно-
сті, незалежно від усунення таких обмежень за умови подачі таки-
ми особами заяв про призупинення адвокатської діяльності. Від-
носно осіб, які склали кваліфікаційні іспити після 30.09.1999 року,
такі повідомлення направити лише після усунення ними обме-
жень щодо сумісності, встановлених ст. 2 Закону України «Про
адвокатуру».

4.3. Всі інші відомості, необхідні для внесення до ЄРАУ, напра-
вити ВККА у письмовій формі до 1 травня 2000 року.

Положення
про Єдиний реєстр адвокатів України

Затверджено
постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

при Кабінеті Міністрів України
від 10 березня 2000 року № 2

1. Загальні положення

1.1. Єдиний реєстр адвокатів України (далі - ЄРАУ) - це база
даних, в якій містяться необхідні відомості про адвокатів України.

1.2. Створення, ведення та організаційно-методичне забезпе-
чення ЄРАУ здійснюється Вищою кваліфікаційною комісією ад-
вокатури при Кабінеті Міністрів України.

2. Порядок внесення відомостей до ЄРАУ

2.1. Відомості до ЄРАУ вносяться Вищою кваліфікаційною ко-
місією адвокатури на підставі повідомлень регіональних кваліфі-
каційно-дисциплінарних комісій адвокатури про видачу свідоцтва
про право на заняття адвокатською діяльністю (далі - свідоцтва),
зупинення дії свідоцтва на строк до одного року, анулювання сві-
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доцтва, припинення адвокатської діяльності, які приймаються, від-
повідно, за результатами складання кваліфікаційних іспитів атес-
таційною палатою, розгляду справи про дисциплінарне правопо-
рушення стосовно адвоката дисциплінарного палатою, рішень ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

2.2. Повідомлення направляються до ВККА не пізніше десяти
днів з дня прийняття відповідного рішення палатами обласної ква-
ліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, кваліфікаційно-
дисциплінарною комісією адвокатури і вносяться до ЄРАУ ВККА
протягом трьох днів з дня надходження.

2.3. Якщо у встановленому порядку рішення регіональних КДКА,
відомості з якого підлягають внесенню до ЄРАУ, буде змінено, то
такі відомості ВККА вносяться до ЄРАУ у порядку, передбаченому
п. 2.2 цього Положення І про них ВККА повідомляє КДКА, яка
прийняла рішення.

3. Відомості,
які вносяться до ЄРАУ

3.1. Після прийняття рішення про видачу свідоцтва про право
на заняття адвокатською діяльністю до ЄРАУ вносяться такі ві цо-
мості:

-прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
- номер, дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про пра-

во на заняття адвокатською діяльністю;
- назва органу, який прийняв рішення про видачу свідоцтва про

право на заняття адвокатською діяльністю;
- номер свідоцтва про право на занятгя адвокатською діяльністю;
- поштовий індекс та адреса робочого місця (офісу) адвоката;
-номер робочого телефону;
- дата внесення відомостей до ЄРАУ;
-прізвище, ім'я та по батькові особи, яка внесла відомості до

ЄРАУ.

4. Внесення змін
до ЄРАУ

4.1. До ЄРАУ вносяться зміни у випадках:
- зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю;
-поновлення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю;
- анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською

діяльністю;
-припинання адвокатської діяльності;
- зміни розташування робочого місця (офісу) адвоката;
-зміни прізвища, імені та по батькові адвоката;
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4.2. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку зупинення дії
свідоцтва про право на заняття адвокатського діяльністю:

- дата зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю;

- підстава зупинення дії свідоцтва про право на заняття адво-
катською діяльністю;

- дата, до якої припинено дію свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю;

- орган, який прийняв рішення про зупинення дії свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю;

- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.
4.3. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку поновлення дії

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю:
- дата, з якої поновлено дію свідоцтва про право на заняття

адвокатською діяльністю;
- підстава для поновлення дії свідоцтва про право на заняття

адвокатською діяльністю;
- назва органу, який прийняв рішення про поновлення дії

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.
4.4. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку анулювання

свідоцтва про право на заняття адвокатського діяльністю:
- дата анулювання свідоцтва про право на заняття адвокат-

ського діяльністю;
- підстава анулювання свідоцтва про право на заняття адво-

катською діяльністю;
- назва органу, який прийняв рішення про анулювання свідоцт-

ва про право на заняття адвокатською діяльністю;
- прізвище особи, яка внесла зміни до ЄРАУ.
4.5. Відомості, які вносяться до ЄРАУ у випадку припинення

адвокатської діяльності:
- дата прийняття рішення про припинення адвокатської діяль-

ності;
- підстава припинення адвокатської діяльності;
- назва органу, який прийняв рішення про припинення адво-

катської діяльності;
- прізвище, ім'я та по батькові особи, яка внесла відомості до

ЄРАУ.
4.6. У випадку зміни відомостей, які вносяться до ЄРАУ, адво-

кат зобов'язаний протягом місяця повідомити регіональну КДКА
про ці зміни.

4.7. Заява про внесення змін до ЄРАУ подається до кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії, на території якої знаходиться робо-
че місце адвоката. В заяві про внесення змін у зв'язку зі зміною
робочого місця зазначаються:
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-прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
- номер свідоцтва про право на заняття адвокатського діяльні-

стю;
-назва органу, який видав свідоцтво про право на заняття адво-

катською діяльністю;
-поштовий індекс та адреса робочого місця (офісу);
-поштовий індекс та адреса нового робочого місця (офісу);
- підпис адвоката.
У заяві про внесення змін у зв'язку зі зміною прізвища, імені та

по батькові адвоката зазначаються:
-прізвище, Ім'я та по батькові адвоката;
- номер свідоцтва про право на заняття адвокатською діяль-

ністю;
- назва органу, яким видано свідоцтво про право на заняття

адвокатською діяльністю;
- нове прізвище, ім'я та по батькові;
-підстава, з якої змінені прізвище, ім'я та по батькові адвоката;
- підпис адвоката.
4.8. КДКА, отримавши заяву адвоката про внесення змін до

ЄРАУ, не пізніше десяти днів з дня отримання заяви направляє у
ВККА відповідне повідомлення про це.

5. Порядок
відшкодування витрат,

пов'язаних з веденням ЄРАУ

5.1. Витрати, пов'язані з веденням ЄРАУ, відшкодовуються в
розмірах і порядку, встановленому Вищою кваліфікаційною ко-
місією адвокатів.

5.2. Кошти, отримані за внесення відомостей та змін до ЄРАУ,
використовуються виключно для відшкодування витрат, пов'яза-
них із веденням ЄРАУ.

6. Порядок
користування ЄРАУ

6.1. ЄРАУ створюється як централізована база необхідних да-
них про адвокатів України.

6.2. ВККА за запитами правоохоронних органів, юридичних та
фізичних осіб видає витяги з ЄРАУ в порядку, встановленому
ВККА.

6.3. Витяги з ЄРАУ видаються за плату, розмір якої встановлює
ВККА.

6.4. ВККА систематично оприлюднює ЄРАУ.
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Порядок
складання кваліфікаційних іспитів

у регіональних кваліфікаційно-дисциплінарних
комісіях адвокатури

Затверджено
протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури

України при Кабінеті Міністрів України
від 1 жовтня 1999 року № 6/2

І. Загальні положення
1. Порядок складання кваліфікаційних іспитів особами, які ви-

явили намір займатися адвокатською діяльністю (далі - Заявник),
розроблено відповідно до п.10 Положення про Вищу кваліфіка-
ційну комісію адвокатури (ВККА), затвердженого Указом Прези-
дента України від 5 травня 1993 року № 155/93 із змінами, внесе-
ними Указом Президента України № 1240/99 від ЗО вересня
1999 року.

Цей Порядок визначає правила прийому і вивчення документів
від заявників, процедуру засідання атестаційної палати кваліфіка-
ційно-дисциплінарної комісії під час складання кваліфікаційного
іспиту, порядок голосування і оголошення рішення атестаційної
палати, Інші питання, які випливають з Положення про кваліфіка-
ційно-дисцигшінарну комісію адвокатури (КДКА), затвердженого
Указом Президента України від 5 травня 1993 року № 155/93 із
змінами, внесеними Указом Президента України від ЗО вересня
1999 року № 1240/99.

2. Складання Заявником кваліфікаційного іспиту є необхідною
умовою для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокат-
ського діяльністю (далі - Свідоцтво). Кваліфікаційні іспити-це
перевірка теоретичних і практичних знань Заявника в галузі зако-
нодавства, історії адвокатури, вміння правильно застосовувати
теоретичні знання у практичній діяльності адвоката.

3. Заявник повинен виявити добрі знання з усіх питань, включе-
них до білета, скласти правовий документ, вказаний у білеті. При
прийнятті кваліфікаційних іспитів атестаційна палата КДКА (да-
лі — Палата) повинна виходити з того, що заявник відразу ж після
отримання Свідоцтва буде надавати юридичну допомогу громадя-
нам і організаціям. Тому невміння Заявника практично застосову-
вати теоретичні знання, незнання ним теоретичних і практичних
положень чинного законодавства повинно бути підставою для
відмови у виданні Свідоцтва.

Не можуть визнаватись як переконливі аргументи заявників
при негативних знаннях з окремих питань білета, що вони будуть
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займатися лише окремими справами чи в и д а м и діяльності .
Адвокат мусить бути високоосвіченим фахівцем з усіх напрямів
адвокатської діяльності, і тому виявлені з н а н н я з тих чи інших пи-
тань мають бути достатньо високими, щоб допустити його до та-
кої ДІЯЛЬНОСТІ.

II. Прийняття документів від заявників

4. Заявник подає заяву про допуск до складання кваліфікацій-
них іспитів, нотаріально посвідчені документи про вищу юридич-
ну освіту, підтвердження про стаж роботи за фахом юриста або
помічника адвоката не менше двох років, а також пред'являє пас-
порт громадянина України.

Голова (його заступники) або за його (їх) дорученням — Інші
члени Палати регіональної КДКА (далі - Комісія) особисто прий-
мають від Заявника документи, передбачені частиною 1 цього
пункту та пунктом 29 Положення про КДКА (далі — Положення).

При цьому перевіряється достовірність поданих документів.
Зокрема, чи посвідчено копію диплома нотаріусом, а документи
про стаж- керівником організації, в якій працював Заявник. У разі
потреби Комісія робить необхідні запити щодо освіти, трудової
діяльності, судимості працівника, його громадянства, про місце
роботи та посади на час подачі заяви, місце проживання.

Заява подається за місцем постійного проживання Заявника.
Складання кваліфікаційних іспитів не за місцем постійного
проживання Заявника дозволяється лише за рішенням ВККА.

5. Подані документи реєструються секретарем Палати у журна-
лі реєстрації заяв. Претенденту видається під розписку Програма
складання кваліфікаційних іспитів, затверджена ВККА, з умовою,
щоб на підготовку до іспиту Заявник мав не менше ЗО діб.

Програма іспитів видається заявнику після сплати на рахунок
Комісії суми одноразового внеску, встановленого ВККА на орга-
нізаційно-технічне забезпечення діяльності КДКА. Якщо Заявник
просить про зменшення розміру оплати за складання кваліфіка-
ційних іспитів або про звільнення його від такої оплати, йому
роз'яснюється його право звернутися за вирішенням цього питан-
ня до ВККА. При поданні такої заяви питання про допуск до скла-
дання кваліфікаційних іспитів вирішується Комісією після отри-
мання рішення ВККА, прийнятого за заявою Заявника.

III. Розгляд заяв Палатою

6. У визначений відповідно до частини 1 пункту 5 цього Поряд-
ку день і час проводиться засідання атестаційної Палати, яка роз-
глядає заяву. Воно є повноважним, коли на ньому присутні не мен-
ше 2/3 членів Палати (вісім і більше членів Палати).
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У засіданні з дорадчим голосом з дозволу Палати можуть братії
участь члени Дисциплінарної палати, інші особи, вказані в Поло-
женні про КДКА.

На засіданні головуючий доповідає членам Палати про доку-
менти, подані Заявником, передає їх для обов'язкового ознайом-
лення всім членам Палати.

Члени Палати можуть ставити Заявнику запитання щодо його
освіти, трудової діяльності, місця фактичного проживання, моти-
вів, що спонукали його займатись адвокатською діяльністю, на-
мірів щодо можливої спеціалізації, організаційної форми діяльно-
сті тощо.

Головуючий представляє Заявнику всіх членів Палати, роз'яс-
нює йому право їх відводу згідно з пунктом 22 Положення. Заява
про відвід може бути усна чи письмова.

Член Палати має право заявити самовідвід, який вирішується в
порядку, передбаченому пунктом 22 Положення.

Відвід (самовідвід) задовольняється, коли за нього проголосу-
вала більшість членів Палати, присутніх на засіданні, або при рів-
ності голосів.

Коли відвід (самовідвід) заявлено декільком членам Палата,
що позбавляє можливості розглянути заяву у правомочному скла-
ді, та у випадку відводу всьому складу Палати, матеріали Заявни-
ка надсилаються голові ВККА при Кабінеті Міністрів України для
вирішення питання про направлення їх для розгляду Іншою регіо-
нальною комісією.

7. Головуючий ставить на голосування питання про можливість
допуску Заявника до складання іспиту. Рішення про допуск Заяв-
ника до складання кваліфікаційного іспиту або відмову у допуску
приймається більшістю членів Палати (не менше шести голосів
«за» або «проти»).

Відмова у допуску до складання кваліфікаційних іспитів мож-
лива при виявленні перешкод для заняття адвокатською діяль-
ністю, передбачених Законом України «Про адвокатуру».

Рішення про відмову у допуску до складання кваліфікаційного
іспиту видається Заявнику у триденний строк І в місячний термін
може бути оскаржено до ВККА.

IV. Прийняття кваліфікаційного іспиту

8. Після допуску Заявника до складання кваліфікаційного іспи-
ту головуючий пропонує Заявнику один з білетів, що відповіда-
ють Програмі складання кваліфікаційних іспитів.

Заявнику надається до однієї години часу на підготовку. При цьо-
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му користуватися конспектами, юридичною літературою не дозво-
ляється.

9. Після спливу встановленого на підготовку відповідей і пра-
вового документа часу головуючий пропонує Заявнику приступи-
ти до складання іспиту. Кваліфікаційний іспит полягає у викладі
Заявником усних відповідей на всі запитання білета і складанні
правового документа.

10. Головуючий оголошує запитання білета, після чого Заявник
відповідає на нього.

Після того як відповідь закінчено, члени Палати мають право в
межах цього запитання поставити Заявнику уточнюючі, деталізу-
ючі запитання, які заносяться до протоколу. До протоколу зано-
сяться основні і додаткові запитання та відповіді на них.

До наступного запитання Заявник переходить лише в тому разі,
якщо у членів Палати немає зауважень до попереднього.

Письмовий документ, складений Заявником, здається Палаті
перед відповідями на усні запитання.

11. За наслідками складання кваліфікаційних Іспитів члени Па-
лати вносять пропозиції про видачу Свідоцтва про право на занят-
тя адвокатською діяльністю або про відмову у видачі такого Сві-
доцтва. Пропозиції голосуються в порядку надходження. Інші
пропозиції на голосування не ставляться як такі, що не перед-
бачені Положенням про КДКА.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала
більшість від загальної кількості членів Палати (не менше шести
членів Палати). У разі, якщо більшість членів Палати (не менше
шести) не проголосувала за видачу Свідоцтва, Заявник вважається
таким, що не склав кваліфікаційного іспиту, і йому відмовляється
у видачі Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.

12. У випадку відмови Заявнику у видачі свідоцтва йому роз'яс-
нюється порядок і терміни оскарження рішення Палати, передба-
чені п. 26 Положення про КДКА, а також його право знайомитись з
протоколом засідання атестаційної Палати в частині, що стосуєть-
ся його заяви.

13. Заявнику, який успішно склав Іспити, за рішенням КДКА
протягом одного місяця видається Свідоцтво, під час отримання
якого він приймає присягу адвоката України. У разі відмови прий-
няти присягу або якщо на час прийняття присяги адвоката Укра-
їни будуть існувати обмеження, встановлені ст. 2 Закону України
«Про адвокатуру», Свідоцтво анулюється рішенням КДКА.

14. КДКА дозволяється використовувати аудіозапис під час
складання кваліфікаційних іспитів.

15. Засідання атестаційної Палати має проводитись не рідше
ніж один раз на місяць.
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Програма
складання кваліфікаційних іспитів особами,

які виявили намір отримати Свідоцтво
про право на заняття адвокатською діяльністю

Затверджено
протоколом Вищої кваліфікаційної комісії

адвокатури України при Кабінеті Міністрів України
від 1 жовтня 1999 року № 6/2

Пояснення
до Програми складання кваліфікаційних іспитів

1. Програма складається з дванадцяти розділів.
2. Кожний розділ містить 22 запитання.
3. На основі даної Програми регіональні КДКА складають біле-

ти. До кожного білету має бути включено по одному запитанню з
кожного розділу Програми. Всього має бути 22 білети. У кожному
білеті по 12 запитань.

4. Крім давання усних відповідей на запитання білета, пре-
тендент складає правовий документ за темою, яка вказується ре-
гіональною комісією. Таких тем комісією має бути розроблено
не менше 12 і претендент витягує їх разом з білетом.

5. Відповідаючи на запитання білета, претендент має повністю
розкрити його суть, показати специфіку І роботу адвоката як пред-
ставника з боку позивача, так і з боку відповідача, як захисника
обвинуваченого та підсудного, так і представника потерпілого.

І. Історія адвокатури, правове становище
адвокатури і адвоката.

Юридична практика адвоката
1. Походження та історичний шлях світової адвокатури. Які

Вам відомі найкращі адвокати минулого і сучасності.
2. Виникнення та розвиток української адвокатури. Що Ви чи-

тали про адвокатуру України.
3. Права та обов'язки адвоката. Як Ви уявляєте суть обов'язку

адвоката «використовувати всі передбачені законом засоби за-
хисту прав і законних інтересів громадян і юридичних осіб».

4. Нормативна база адвокатської діяльності в Україні. Які у Вас
є пропозиції з удосконалення законодавства про адвокатуру.

5. Чи знайомі Ви із законодавством про адвокатуру інших кра-
їн. Яких саме. Порівняйте Його із законодавством про адвокатуру
України.

6. Як набувається статус адвоката. Хто може бути адвокатом і
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хто не може ним бути. Чим відрізняється статус адвоката від
статусу інших юристів, які займаються юридичною практикою.
Які, на Вашу думку, переваги і недоліки статусу адвоката.

7. Види адвокатської діяльності. Якою адвокатською практи-
кою Ви плануєте займатись. Розкажіть, як Ви собі уявляєте цю
ДІЯЛЬНІСТЬ.

8. Адвокатська таємниця, ЇЇ зміст, правове значення, наслідки
порушення, відповідальність за порушення адвокатської таємни-
ці. Як її захистити.

9. Соціальне становище адвокатури і адвоката, їх роль і місце у
правоохоронній системі держави. Які, на Вашу думку, є шляхи по-
ліпшення ролі адвокатури у суспільстві.

10. Адвокатура І Міністерство юстиції. Якими є і якими, на Ва-
шу думку, повинні бути їх відносини. Як адвокатура взаємодіє з
іншими державними органами і громадськими організаціями.

11. Спілка адвокатів України. її статут, статус, структура, ство-
рені нею органи, друковані органи. Що Ви передплачуєте з юри-
дичних видань. Яка публікація в них за останній місяць, квартал
привернула Вашу увагу, чому.

12. Які гарантії діяльності адвоката. Що Ви зробите у випадку
їх порушення.

13. Як оплачується праця адвоката. Як би Ви визначили цю
оплату.

14. Організаційні форми діяльності адвокатури. Як Ви уявляєте
собі адвокатське об'єднання, фірму, контору, бюро. Які переваги і
недоліки колективної та індивідуальної діяльності адвоката.

15. Дисциплінарна відповідальність адвоката. За що і яким чи-
ном можна покарати адвоката.

16. Правове становище кваліфікаційно-дисциплінарних ко-
місій адвокатури (регіональних і Вищої). Якими вони, на Вашу
думку, мали б бути.

17. Значення Присяги адвоката. Як, на Вашу думку, вона має
прийматися.

18. Що таке адвокатська етика. Чи знайомі Ви з Правилами ети-
ки адвоката. Розкажіть про них. Що не дозволено адвокату етич-
ними нормами.

19. Якими мають бути умови діяльності адвоката, його кон-
тора, робоче місце, він сам. Чим це регулюється.

20. Якими мають бути відносини адвоката з судом, з колегами
по роботі, клієнтами. Як Ви будете формувати такі відносини.

21. Як припиняється адвокатська діяльність. Як вона призупи-
няється. Як адвокат позбавляється права на адвокатську діяль-
ність.
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22. Що Ви знаєте про адвокатуру Вашої області, району, міста,
Автономної Республіки Крим.

II. Конституційне законодавство

1. Як у Конституції України закріплено питання адвокатури,
Які існують механізми реалізації цих конституційних положень,
Які перешкоди і як їх подолати.

2. Право громадян на працю. Як адвокатська практика може
сприяти його реалізації.

3. Питання захисту честі і гідності особи у Конституції України І
і можливості адвокатури у реалізації цих конституційних поло- •
жень.

4. Відшкодування шкоди, заподіяної особі органами державної
влади та місцевого самоврядування. Як адвокат може допомогти
громадянам, організаціям щодо цього.

5. Конституційний суд України. Як скласти звернення до Кон-
ституційного суду України.

6. Якою має бути за Конституцією України судова система. Що
Ви знаєте про апеляційні суди, суд присяжних. Якими, на Вашу
думку, мають бути форми діяльності адвоката у цих судах.

7. Що Ви знаєте про право громадян України на звернення до
міжнародних судових інстанцій. Як правильно скласти заяву до
Європейського суду з прав людини.

8. Право на житло. Яку правову допомогу може надавати адво- І
кат у його захисті.

9. Як Ви розумієте передбачене Конституцією України право
на оскарження до суду дій посадових осіб, юридичних осіб, орга-
нів державної влади та місцевого самоврядування. Яким має бути
звернення до суду з цього питання.

10. Як слід розуміти норму Конституції України, за якою всі
правовідносини підвідомчі суду. Чи є правовідносини, які не під-
відомчі суду.

11. Право на освіту. Як адвокат може сприяти його реалізації
громадянами.

12. Охорона здоров'я. Чи може адвокат допомогти у захисті
цього права. Яким чином.

13. Громадянство України. Правова допомога адвоката особам,
які хочуть набути чи позбутися цього статусу, особам без грома-
дянства, іноземцям.

14. Україна і СНД. Ваші погляди на можливу інтеграцію ад-
вокатур держав СНД. Що Ви знаєте про таку співпрацю. Які Ви
знаєте договори про правову допомогу з країнами СНД. Яким чи-
ном подається правова допомога за цими угодами.

15. Як подається правова допомога громадянам України в ін-
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ших країнах (крім СНД). Що Ви знаєте про договори про правову
допомогу з іншими державами.

16. Що Ви знаєте про державний устрій України. Як формуєть-
ся парламент, уряд, місцеві органи влади.

17. Яким має бути слідство за нормами Конституції України.
Як в умовах реформування слідчої системи має працювати адво-
катура.

18. Обов'язки громадян України за Конституцією. Який меха-
нізм їх реалізації. Як адвокат сприяє виконанню цих обов'язків.

19. Які норми Конституції України, Ви вважаєте, слід перегля-
нути, чому. Як розпочати і здійснювати цю процедуру.

20. Якими є і якими можуть бути шляхи взаємодії адвокатури в
цілому, окремих адвокатів з Президентом України, Верховною
Радою, народними депутатами.

21. Право на відшкодування збитків, заподіяних громадянинові
державою, її органами та посадовими особами державних органів
влади. Які форми і способи реалізації цього права розглянуто в
адвокатській практиці.

22. Політичні партії, громадські організації за Конституцією
України, можливості співпраці з ними адвокатів і адвокатури в
цілому.

III. Цивільне право

1. Дієздатність і правоздатність. Порядок визнання особи без-
вісно відсутньою або померлою. Юридичні наслідки. Робота ад-
воката по веденню таких справ.

2. Довіреність, її форма і види, порядок видачі, значення, на-
слідки. Ведення таких справ адвокатом.

3. Поняття, види і форми угод. Обов'язковість нотаріальної
форми угод і наслідки її недодержання. Порядок і підстави ви-
знання угод недійсними. Робота адвоката над такими справами.

4. Позовна давність: строки, значення. Початок перебігу і на-
слідки закінчення строку позовної давності. Робота адвоката при
застосуванні строків позовної давності.

5. Неустойка і застава. Договір позики і його оформлення. Ве-
дення таких справ адвокатом.

6. Аванс і завдаток. Ведення адвокатом справ про стягнення
завдатку, авансу.

1. Спадкоємство за законом і за заповітом. Право на обов'язко-
ву частку в спадщині. Ведення таких справ адвокатом.

8. Поділ спадкового майна. Підготовка і ведення таких справ.
Заперечення проти такого позову.

9. Відповідальність за шкоду, завдану джерелом підвищеної
небезпеки. Підготовка та ведення таких справ.
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10. Солідарна відповідальність боржників і регресій вимоги по
справах про заподіяння шкоди. Подання адвокатом юридичної
допомоги у таких справах.

11. Право власності і його захист.
12. Договір довічного утримання. Порядок його розірвання. Ве-

дення адвокатом таких справ.
13. Представництво і доручення. Форми доручень. Передору-

чення. Ведення таких справ адвокатом.
14. Види забезпечення виконання зобов'язань. Порука, гаран-

тія, застава, заклад. Ведення адвокатом таких справ.
15. Майновий найом, оренда, форми договорів такого виду,

зміст, строки. Подання юридичної допомоги адвокатами у такт
справах.

16. Договір купівлі-продажу. Захист справ споживачів. По-
дання юридичної допомоги адвокатом.

17. Договір підряду. Подання адвокатом юридичної допомога
під час ведення справ, що виникають з таких правовідносин.

18. Перевозки майна і пасажирів. Ведення адвокатом справ, що
випливають з договору перевозки.

19. Договір позики. Подання адвокатом юридичної допомоги у
таких справах.

20. Договори комісії, схову. Подання адвокатом юридичної до-
помоги у таких справах.

21. Визнання громадянина недієздатним. Ведення адвокатом
таких справ.

22. Захист честі, гідності, ділової репутації та відшкодування
моральних збитків у таких справах. Ведення адвокатом таких
справ.

IV. Цивільне процесуальне законодавство

1. Справи про встановлення фактів, що мають юридичне зна-
чення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ.

2. Докази. Обов'язковість доказування, строки подання доказів
у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката по забезпе-
ченню доказами позовних заяв.

3. Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Роз-
поділ судових витрат між сторонами у цивільній справі.

4. Сторони у цивільному процесі, їх права. Треті особи. Пред-
ставники сторін і третіх осіб.

5. Підсудність і підвідомчість цивільних справ.
6. Забезпечення позову, доказів. Діяльність адвоката з цих пи-

тань.
7. Протокол судового засідання. Робота адвоката з протоколом

судового засідання.
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8. Законність і обгрунтованість рішень по цивільній справі.
Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі.

9. Встановлення неправильності запису в книгах реєстрації ак-
тів громадянського стану. Зміст заяви. Підвідомчість і підсудність.
Робота адвоката по таких справах.

10. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження.
Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання та по-
дання додаткових документів по цивільній справі.

11. Пояснення на касаційну скаргу. Порядок та строки його
принесення. Подання додаткових документів. Пояснення адво-
ката в суді касаційної інстанції І його відмінність від промови
адвоката в суді першої інстанції по цивільній справі.

12. Методика складання скарги в порядку нагляду по цивільній
справі. Зміст скарги. Робота адвоката по оскарженню судових
рішень в порядку нагляду.

13. Зміст і форма позовної заяви. Підготовка адвоката до скла-
дання позовної заяви.

14. Оскарження в судовому порядку дій посадових осіб і коле-
гіальних органів.

15. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими об-
ставинами. Робота адвоката над такими справами.

16. Виконання судових рішень. Подання адвокатом юридичної
допомоги сторонам на цій стадії.

17. Окреме провадження у цивільних справах. Специфіка робо-
ти адвоката по таких справах.

18. Опротестування рішень, ухвал, постанов судів у цивільних
справах. Робота адвоката на цій стадії.

19. Експертиза у цивільному процесі. Робота адвоката з висно-
вком судової експертизи, її підготовка.

20. Провадження у справах, що випливають з адміністративно-
правових відносин.

21. Закриття провадження у справі. Залишення позову без роз-
гляду. Робота адвоката у таких ситуаціях.

22. Зустрічний позов. Підготовка, подання, юридична допомо-
га стороні адвокатом.

V. Кримінальне право

1. Поняття злочину. Відмежування злочину від проступку та
діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Поняття тяжко-
го злочину.

2. Скоєння умисного злочину та злочину з необережності.
Казус. Доводи, що подаються адвокатом на підтвердження право-
вої позиції про вчинення злочину з необережності.

3. Стадії розвитку злочинної діяльності. Відповідальність за го-
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тування до злочину та замах на злочин. Добровільна відмова від
вчинення злочину.

4. Поняття неосудності. Примусові заходи медичного харак-
теру, що застосовуються до осіб, які вчинили суспільно небезпеч-
не діяння в стані неосудності.

5. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення
меж необхідної оборони. Захист у таких справах.

6. Співучасть. Види співучасників злочину. Відмежування
співучасті від недонесення та укриття злочину. Захист співучас-
ника.

7. Види покарань. Основні та додаткові види покарань.
8. Види колоній для утримання осіб, засуджених до позбавлен-

ня волі за вчинення умисних злочинів та злочинів з необереж-
ності.

9. Відповідальність за злочини, пов'язані з використання!*
транспортних засобів, методика роботи адвоката у таких справах.

10. Загальні начала визначення покарань. Обставини, що по-
м'якшують або обтяжують відповідальність. Використання адво-
катом роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової
практики з питань, пов'язаних з призначенням покарань.

11. Призначення покарання за вчинення кількох злочинів таза
кількома вироками. Принципи складання та поглинання, що
застосовуються при призначенні покарання. Правові підстави для
призначення покарання більш м'якого, ніж це передбачено за-
коном.

12. Умовне засудження та відстрочка виконання вироку. Під-
стави та наслідки відміни умовного засудження та відстрочки ви-
конання вироку.

13. Давність притягнення до кримінальної відповідальності та
виконання вироку. Погашення та зняття судимості. Амністія.

14. Бандитизм та його відмінність від розбою, грабежу, вимага-
тельства. Захист у таких справах.

15. Порушення правил про валютні операції. Застосування ад-
вокатом роз'яснень Пленуму Верховного Суду України та судової
практики при веденні справ даної категорії.

16. Кваліфікуючі ознаки крадіжки. Крадіжки у значному, вели-
кому та особливо великому розмірах. Відмежування крадіжки від
грабежу, розбою, вимагательства. Захист у таких справах.

17. Умисне вбивство. Вбивство з необережності, у стані силь-
ного душевного хвилювання та при перевищенні меж необхідної
оборони. Замах на вбивство. Погроза вбивством. Умисне вбивство
при обтяжуючих обставинах. Захист у таких справах.

18. Зловживання посадовим становищем. Поняття посадової
особи. Захист у таких справах.
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19. Відповідальність за хабарництво. Умови звільнення від
кримінальної відповідальності у справах про хабарництво. Вима-
гательство хабара. Провокація хабара. Захист у справах про ха-
барництво.

20. Відповідальність за злочини проти правосуддя. Звільнення
від кримінальної відповідальності за відмову від дачі показань.
Вимоги Конституції України та роз'яснення Пленуму Верховного
Суду України з цих питань.

21. Військові злочини. Захист у справах про військові злочини.
22. Злочини проти честі, гідності особи. Захист у таких спра-

вах.

VI. Кримінально-процесуальне законодавство

1. Участь адвоката при провадженні попереднього слідства,
його права та обов'язки. Обов'язкова участь адвоката на попе-
редньому слідстві. Випадки відмови від захисту.

2. Засоби запобіжного захисту. Застава. Оскарження санкції
прокурора на арешт.

3. Клопотання адвоката на попередньому слідстві. Оскарження
постанов слідчого про відмову в задоволенні клопотання.

4. Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню
та представленню відомостей про факти, які можуть бути вико-
ристані як докази у справі, і збирання ним таких відомостей.

5. Робота адвоката при виконанні вимог ст. 218 КПК України.
6. Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокат-

ського досьє. Заявлення клопотань у розпорядчому засіданні суду,
Заявлення клопотань та подача заяв до суду.

7. Захисна промова. Підготовка та методика її проголошення,
репліка.

8. Протокол судового засідання. Строки складання і підписан-
ня протоколу та порядок подання на нього зауважень, їх розгляд.
Правове значення протоколу судового засідання.

9. Особи, які мають право на подання касаційної скарги. Стро-
ки ЇЇ подання. Строки подання додаткових доказів та міркувань.
Прохальна частина касаційної скарги. Методика складання адво-
катами касаційної скарги.

10. Пояснення адвоката в касаційній інстанції та їх відмінність
від закисної промови у суді першої інстанції.

11. Методика складання адвокатом скарг у порядку нагляду.
Особи, яким може бути подана скарга в порядку нагляду, та їх
права по її розгляду. Формулювання прохальної частини скарги в
порядку нагляду,

12. Судова експертиза як доказ у кримінальній справі. Робота
адвоката з експертами та експертизою.
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13. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адво-
ката у питаннях застосування строків у кримінальному процесі.

14. Допит як спосіб доказування. Ведення адвокатом допиту в
суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.

15. Адвокат — представник у кримінальній справі. Цивільний
позов у кримінальній справі.

16. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі.
17. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для ос-

карження постанов про закриття кримінальної справи. Діяльність
адвоката у закритих кримінальних справах.

18. Амністія, помилування, реабілітація, їх наслідки та відмін-
ність. Адвокатська діяльність у таких випадках.

19. Скасування вироків за нововиявленими обставинами.
Забезпечення права на захист в таких ситуаціях.

20. Участь адвоката у слідчих діях. Суть, методика, значення,
тактика. Оскарження адвокатом дій слідчого.

21. Захист у справах щодо осіб, до яких застосовуються заходи
медичного характеру.

22. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій
стадії процесу.

VII. Господарське законодавство

1. Поняття, зміст та принципи підприємницької діяльності. Об-
меження у здійсненні підприємницької діяльності. Ліцензовані
види діяльності. Суб'єкти підприємницької діяльності. Характе-
ристика організаційно-правових форм і порядку державної реє-
страції підприємницької діяльності.

2. Поняття індивідуального та приватного підприємництва,
умови їх створення. Вимоги, які пред'являються до статуту під-
приємства. Джерела формування майна підприємства. Управлін-
ня підприємством. Припинення діяльності підприємства.

3. Поняття і види господарських товариств. Порядок їх ство-
рення, установчі документи господарських товариств. Припи-
нення діяльності господарських товариств.

4. Оренда державного майна. Правове становище орендаря і
орендодавця. Характеристика договору оренди. Право власності
орендаря. Право повного господарського відання створеного орен-
дарем підприємства.

5. Поняття спільного підприємства. Підприємство з Іноземни-
ми інвестиціями та порядок їх створення. Організаційно-правові
форми підприємств з іноземними інвестиціями. Дочірні підприєм-
ства, філії і представництва підприємств з іноземними інвести-
ціями. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприєм-
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ства з іноземними Інвестиціями. Припинення діяльності підпри-
ємства з іноземними інвестиціями.

6. Поняття об'єднання підприємств. Види об'єднань. Реєстра-
ція об'єднань. Характеристика асоціацій, корпорацій, консорціу-
мів, концернів. Характеристика інших об'єднань, що створюють-
ся за галузевими, територіальними та іншими ознаками. Холдин-
гові компанії. Припинення діяльності об'єднань.

7. Поняття бірж. Види бірж. Законодавство, що регулює біржо-
ву діяльність. Особливості установчих документів фондової та ва-
лютної бірж. Права членів біржі і органів управління нею.

8. Поняття ринку цінних паперів та їх види. Особливості фон-
дової та валютної бірж. Біржові угоди. Поняття інвестиційного
сертифікату. Характеристика угод, складених за участю інвести-
ційних фондів та компаній.

9. Поняття страхової діяльності. Суб'єкти і види страхової ді-
яльності. Особливості, порядок створення і реєстрації страхових
компаній. Договір страхування і його особливості.

10. Поняття банку і банківської системи. Правове регулювання
діяльності банків. Статус НБУ. Поняття і види банківських опера-
цій. Договір клієнта з банком, види, спори, ведення таких справ
адвокатом.

11. Кредитування і його принципи. Кредитний договір, його
види, сторони, зміст. Кредити банків і організацій як джерело
формування майна підприємства. Застава кредитованих ціннос-
тей. Особливості надання деяких видів позик. Ведення адвокатом
таких справ.

12. Поняття розрахункового рахунка. Правила Його відкриття і
закриття. Поняття поточного рахунка і Його особливості. Ва-
лютний рахунок. Умови здійснення розрахунків. Санкції за пору-
шення кредитних зобов'язань.

13. Вексель, його основні характеристики та реквізити. Різно-
види векселя. Акцепт та індосамент векселя. Особливості пога-
шення векселя. Чек, його призначення і реквізити. Ведення век-
сельних справ

14. Поняття загальних гарантій прав підприємців і підпри-
ємств. Гарантії майнових прав. Підстави і межі втручання держав-
них органів у господарську діяльність підприємств. Правовий ме-
ханізм оскарження актів вищевказаних органів до суду.

15. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності та її правове ре-
гулювання. Поняття зовнішньоекономічного договору. Права під-
приємств щодо використання валютних коштів, одержаних у
результаті зовнішньоекономічної діяльності.

16. Система арбітражних (господарських) судів України, їх
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компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбіт-
раж. Робота адвокатів у таких судах.

17. Доарбітражне врегулювання господарських спорів: суть,
значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких спра-
вах. Арбітражні витрати.

18. Перегляд рішень арбітражних судів за нововиявленими об-
ставинами. Виконання рішень арбітражного суду. Робота адвока-
та у цій стадії.

19. Право на звернення до арбітражного суду, форми звернень
за захистом порушених прав у арбітражному суді. Сторони і треті
особи в арбітражному процесі, їх права та обов'язки.

20. Докази в арбітражному процесі. Подання доказів. Робота
адвоката у цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних ар-
бітражних судів.

21. Розгляд справ по суті в арбітражних судах. Робота адвоката
під час судового розгляду. Виконання на території іноземних дер-
жав рішень арбітражних судів України.

22. Оскарження рішень, ухвал арбітражних судів. Строки, по-
рядок, наслідки. Робота адвоката у таких справах.

VIII. Законодавство про працю

1. Колективний договір: суть, сторони, зміст, строк дії, порядок
укладення. Спори, які виникають при його укладенні та вико-
нанні, юридична допомога адвоката у їх вирішенні.

2. Трудовий договір, строки та порядок його укладення. Трудо-
вий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових догово-
рів та участь адвоката у їх вирішенні.

3. Підстави і порядок розірвання трудового договору. Трудові
спори з цих питань та юридична допомога адвоката сторонам у
цій категорії справ.

4. Порядок вивільнення працівників. Пільги і компенсації ви-
вільнюваним працівникам. Трудові спори по цих категоріях справ,
юридична допомога адвоката.

5. Матеріальна відповідальність працівників за заподіяну
шкоду. Юридична допомога по цій категорії справ.

6. Трудова дисципліна. Стягнення і заохочення працівників,
порядок їх застосування І зняття. Спори з цих питань і робота ад-
воката.

7. Правове регулювання праці жінок і молоді. Гарантії при при-
йомі на роботу і звільненні цієї категорії працівників, юридична
допомога адвоката у вирішенні таких трудових спорів.

8. Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки
розгляду трудових спорів. Юридична допомога у їх вирішенні.
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9. Розгляд трудових спорів у судах. Юридична допомога адво-
ката у таких справах.

10. Колективні трудові спори. Юридична допомога адвоката у
6 вирішенні.

11. Право на відпустку. Участь адвоката у справах, які виника-
ють при порушенні такого права.

12. Оплата праці. її правове регулювання. Спори з питань опла-
ти праці. Юридична допомога адвоката при вирішенні таких спо-
рів.

13. Відрядження, його правове регулювання, роль І діяльність
адвоката у розгляді спорів з цих питань.

14. Охорона праці та ЇЇ правове регулювання. Відповідальність
власника за шкоду, заподіяну працівникові. Робота адвоката у цій
галузі.

15. Соціальне страхування (крім пенсійного). Спори з цих пи-
тань, юридична допомога адвоката.

16. Пенсійне забезпечення в Україні. Спори громадян і правова
допомога адвоката у пенсійних справах.

17. Міжнародно-правове регулювання праці і законодавство
про працю України. Застосування міжнародно-правових актів про
працю при вирішенні трудових спорів і юридична допомога адво-
ката з цих питань.

18. Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори з участю
неповнолітніх. Юридична допомога адвоката.

19. Гарантії І компенсації у трудових правовідносинах. Спори з
№ питань. Юридична допомога адвоката у цій категорії спорів.

20. Профспілки, їх участь у трудових правовідносинах, гарантії
діяльності, межі втручання у діяльність підприємств, спори. Юри-
дична допомога адвоката.

21. Пільги ветеранам війни і праці, інвалідам усіх категорій,
правове регулювання надання пільг, спори з приводу пільг і пере-
ваг. Юридична допомога адвоката цій категорії громадян.

22. Нагляд за дотриманням законодавства про працю. Система
органів, що Його здійснюють, їх компетенція. Межі втручання у
сферу трудових відносин. Можливості адвокатів у використанні
компетенції контролюючих органів при поданні юридичної допо-
моги у трудових правовідносинах.

IX. Законодавство про довкілля
(земельне, водне, про надра тощо)

1. Суб'єкти права власності на землю, їх права, обов'язки. За-
хист права власності на землю.

2. Право приватної власності на землю. Порядок і умови отри-
мання землі у приватну власність.
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3. Позбавлення права власності на землю і на право користу-
вання землею. Порядок розгляду спорів з цих питань, юридична
допомога адвоката.

4. Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх
вирішення. Юридична допомога адвоката.

5. Плата за землю. Спори з цих питань, порядок вирішення,
юридична допомога адвоката.

6. Приватизація землі. Спори з цих питань, порядок їх вирішен-
ня. Юридична допомога адвоката.

7. Вилучення земельних ділянок: порядок, умови. Розгляд.спо-
рів з цих питань та юридична допомога.

8. Відшкодування збитків у зв'язку з вилученням земельних
ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування
збитків. Юридична допомога адвоката.

9. Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм.
Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати спра-
ви про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок
розгляду, юридична допомога адвоката.

10. Правове регулювання використання ядерної енергії і відпо-
відальність за порушення у цій галузі. Юридична допомога адво-
ката.

11. Правове регулювання захисту людини від впливу іонізу-
ючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди. Порядок
надання юридичної допомоги адвокатом.

12. Правове регулювання використання лісових ресурсів і
користування земельними ділянками лісового фонду.

13. Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання
та відтворення лісів. Правова допомога адвоката у таких катего-
ріях справ.

14. Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду,
заподіяну лісовому господарству, ЇЇ компенсація та відшкодуван-
ня. Юридична допомога адвоката в цих справах.

15. Водокористування: суб'єкти, види І порядок. Умови ски-
дання зворотних вод у водні об'єкти, юридична допомога адво-
ката у таких справах.

16. Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та
відтворення водних ресурсів. Правова допомога адвоката у ньому.

17. Відповідальність за порушення водного законодавства.
Юридична допомога у цій категорії справ.

18. Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чор-
нобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, що прожи-
вають на цій території, їх пільги, гарантії.

19. Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок ава-
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рії на Чорнобильській АЕС. Юридична допомога цій категорії
громадян.

20. Правове регулювання використання надр в Україні. Надан-
ня надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Пла-
та за користування надрами. Спори за цією категорією справ.

21. Вирішення спорів з питань користування надрами. Відпо-
відальність за порушення законодавства про надра. Юридична до-
помога у таких справах.

22. Правове регулювання використання водойм в Україні. Спо-
ри з цих питань і юридична допомога адвокатів.

X. Житлове законодавство.
Законодавство про шлюб та сім'ю

1. Конституційне право особи на житло і його захист адво-
катом.

2. Житловий фонд та управління ним. Надання жилих при-
міщень у будинках державного і громадського житлового фонду.
Ордер на жиле приміщення. Визнання ордера недійсним. Ведення
таких справ.

3. Користування жилими приміщеннями у будинках державно-
го і громадського житлового фонду. Договір найму жилого при-
міщення. Норма жилої площі. Ведення таких справ адвокатом.

4. Плата за користування житлом і комунальні послуги. Житло-
ві субсидії. Юридична допомога громадянам з цих питань.

5. Договір піднайму жилого приміщення: сторони, умови укла-
дення, плата, розірвання. Обмін жилих приміщень. Спори з цих
питань і ведення таких справ адвокатом.

6. Виселення осіб із жилих приміщень. Ведення таких справ
адвокатом.

7. Визнання особи такою, що втратила право на жиле примі-
щення. Ведення таких справ адвокатом.

8. Правове становище житлово-будівельних кооперативів. На-
буття членства в кооперативі, сплата внесків, набуття права влас-
ності на жиле приміщення в будинках житлово-будівельних ко-
оперативів. Спори, які виникають з цих питань і правова допомога
адвоката.

9. Підстави надання, користування та виселення осіб із служ-
бових приміщень. Ведення таких справ адвокатом.

10. Підстави надання, користування та виселення осіб з гурто-
житків. Ведення таких справ адвокатом.

11. Користування жилими приміщеннями в будинках (квар-
тирах) приватного житлового фонду. Правове регулювання при-
ватизації житла в Україні.
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12. Укладення шлюбу і його припинення. Ведення адвокатом
справ, пов'язаних із розлученням.

13. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок і наслідки.
Спори між подружжям, пов'язані з цими питаннями, і юридична
допомога адвоката.

14. Особисті права і обов'язки подружжя, батьків і дітей, інших
членів сім'ї. Спори між подружжям, пов'язані з вихованням дітей,
місцем проживання дітей при розлученні. Юридична допомога
адвоката.

15. Майнові права та обов'язки подружжя, батьків і дітей, інших
членів сім'ї. Аліментні зобов'язання. Ведення адвокатом справ, які
виникають внаслідок стягнення аліментів на неповнолітніх чи пов-
нолітніх непрацездатних дітей, батьків чи іншого з подружжя, які
потребують допомоги.

16. Спільна і роздільна власність подружжя. Ведення адво-
катом справ з питань поділу спільного майна та інших майнових
спорів подружжя.

17. Ведення адвокатом справ, пов'язаних із спорами про ви-
знання чи оспорювання батьківства.

18. Усиновлення (удочеріння), опіка і піклування. Правове ста-
новище органів опіки і піклування. Спори, які з цього випливають,
юридична допомога адвоката.

19. Усиновлення (удочеріння) дітей - громадян України іно-
земними громадянами. Аліментні зобов'язання іноземних грома-
дян перед громадянами України. Порядок виконання в Україні рі-
шень з аліментних справ, прийнятих іноземними судами, та рі-
шень судів України на території іноземних держав. Правова допо-
мога адвоката у цьому.

20. Реєстрація актів громадянського стану та правове станови-
ще органів, які її проводять. Ведення адвокатом справ, пов'язаних
з актами громадянського стану.

21. Допомога адвоката громадянам, які бажають змінити прі-
звище, ім'я та по батькові.

22. Шлюбний контракт: зміст, форма, порядок укладення, пра-
вове значення. Використання адвокатом шлюбного контракту при
розлученні.

XI. Законодавство
про адміністративні правопорушення

1. Адміністративне правопорушення та адміністративна відпо-
відальність. Відмежування адміністративного правопорушення
від злочину. Юридична допомога в адміністративних справах.

2. Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміні-
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18. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриман-
нях- Закон України «Про міліцію».

19. Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та доку-
ментів уповноваженими органами.

20. Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Осо-
би, які беруть участь у провадженні про адміністративне право-
порушення. Участь адвоката у ньому.

21. Постанова по справі про адміністративне правопорушення,
її оскарження і опротестування, роль адвоката у цьому.

22. Виконання постанов про Ріакладення адміністративних стяг-
нень. Робота адвоката у цій стадії.

XII. Бюджетне, податкове та митне законодавство

1. Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний
процес і його учасники.

2. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів.
3. Система оподаткування України. Закон України «Про систе-

му оподаткування», його зміст та значення.
4. Правове становище державної" податкової адміністрації (ін-

спекції). Закон України «Про державну податкову службу в Укра-
їні».

5. Оподаткування прибутку підприємств. Юридична допомога
підприємствам при веденні справ з оподаткування прибутку під-
приємств.

6. Податок на додану вартість, акцизний збір та інші непрямі
податки. Юридична допомога суб'єктам оподаткування при ве-
денні таких справ.

7. Прибутковий податок з громадян. Неоподатковуваний міні-
мум доходів громадян. Юридична допомога громадянам - плат-
никам податків.

8. Податок з транспортних засобів. Земельний податок. Юри-
дична допомога адвоката у таких справах.

9. Правове регулювання місцевих податків та зборів. Юри-
дична допомога адвоката.

10. Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють
стягнення державного мита.

11- Обов'язкові платежі до бюджету від адвокатської практики,
Нормативна база, яка регулює такі платежі. Якими, на Вашу
думку, вони мають бути.

12. Відповідальність за порушення податкового законодавства.
Ведення адвокатом таких справ.

13. Оскарження рішень державних органів, які уповноважені
застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового
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законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких
справах.

14. Законодавство про митну справу. Правове становище мит-
них органів. Митний кодекс України. Ведення адвокатом справ
про контрабанду.

15. Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх
митне оформлення. Юридична допомога адвоката у справах про
порушення митних правил.

16. Мито та митні збори. Єдиний митний тариф. Юридична
допомога адвоката.

17. Відповідальність за порушення митного законодавства. Ве-
дення адвокатом таких справ.

18. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
19. Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки

обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання
аудиту в адвокатській діяльності.

20. Законодавство про валютне регулювання і валютний кон-
троль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення
адвокатом таких справ.

21. Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право
грошової емісії. Правове становище Національного банку Укра-
їни,

22. Правове становище органів державного казначейства та їх
функції.

Статут
громадської організації

«Спілка адвокатів України»

Зареєстровано Міністерством юстиції Української РСР
14 листопада 1990 року

Свідоцтво № 6

(У чинній редакції статут прийнято на звітно-виборному з'їз-
ді Спілки адвокатів України 9 червня 2001 р. та погоджено зі змі-
нами і доповненнями з Міністерством юстиції України 23 серпня
2001р.)

1. Загальні положення

1.1. Громадська організація «Спілка адвокатів України» (нада-
лі Спілка) - добровільна, професійна, незалежна, самоврядна все-
українська організація адвокатів України.

1.2. Спілка у своїй діяльності керується Конституцією України,
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Законом України «Про адвокатуру», Правилами адвокатської ети-
ки, іншим законодавством України та цим Статутом.

Діяльність Спілки поширюється на територію України.
1.3. Спілка діє з метою:
- об'єднання зусиль адвокатів України у сприянні формуванню

демократичної правової держави;
- підвищення рівня правової допомоги, що надається громадя-

нам, підприємствам, установам, організаціям, у тому числі
іноземним фізичним і юридичним особам;

- підвищення ролі й авторитету адвокатури в суспільстві і дер-
жаві;

- вдосконалення законодавчого регулювання діяльності адво-
катури;

- сприяння досягненню адвокатурою повної самостійності І
самоврядування;

- захисту законних інтересів членів Спілки;
- поширення історичних традицій української адвокатури;
- сприяння розвитку І поглибленню міжнародних зв'язків адво-

катів.
1.4. Спілка та її регіональні відділення в Автономній Респуб-

ліці Крим, областях, містах Києві та Севастополі є юридични-
ми особами, мають самостійний баланс та рахунки в банківських
установах, печатки, штампи і можуть мати власну символіку.

1.5. Відділення Спілки керується у своїй діяльності власним
Положенням, що приймається відповідно до Примірного поло-
ження та затверджується Правлінням Спілки. Відділення Спілки
реєструється в порядку, встановленому законодавством.

1.6. Спілка є неприбутковою організацією. Спілка веде статис-
тичну звітність та подає фінансовим органам декларацію та звіти
про свої доходи та витрати згідно з чинним законодавством.

1.7. Спілка взаємодіє з державними органами, громадськими
організаціями, зарубіжними та міжнародними організаціями.

2. Завдання Спілки

2.1. Спілка ставить перед собою такі завдання:
а) сприяти розвитку демократичних засад діяльності адво-

катури, удосконаленню її організаційної структури, підвищенню
престижу адвокатської професії, створенню належних умов для
активної професійної і громадської діяльності адвокатів^ впрова-
дженню науково-технічних засобів у їх роботу;

б) вносити пропозиції, що випливають з мети діяльності Спіл-
ки, до органів влади та управління;

в) забезпечувати захист соціальних та професійних прав і за-
конних інтересів членів Спілки; захищати інтереси членів Спілки
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у державних органах, громадських та інших організаціях, зокрема
у кваліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури і Вищій
кваліфікаційній комісії адвокатури;

г) сприяти підвищенню кваліфікації і обміну досвідом роботи
адвокатів, вивчати й узагальнювати адвокатську практику, за-
безпечувати членів Спілки методичною літературою, що видаєть-
ся Спілкою;

д) пропагувати неухильне дотримання норм адвокатської етики;
є) сприяти науковій розробці питань, пов'язаних з діяльністю

адвокатури, усуненню недоліків у правозастосовчій діяльності;
є) розвивати міжнародні зв'язки, обмін професійним досвідом,

співробітництво з різними міжнародними організаціями, всебічно
сприяти імплементації міжнародних норм і стандартів адвокат-
ської діяльності.

3. Форми діяльності Спілки адвокатів України

3.1. Для виконання статутних завдань у встановленому законом
порядку Спілка:

а) розглядає звернення членів Спілки, пов'язані з порушенням
їх професійних і соціальних прав, приниженням честі й гідності, а
також з питань відрахування і виключення з адвокатських об'єд-
нань, направляє подання у відповідні державні, правоохоронні ор-
гани, адвокатські об'єднання, громадські організації щодо усу-
нення виявлених порушень, представляє інтереси членів Спілки;

б) організовує науково-методичну роботу, обмін досвідом ро-
боти адвокатів;

в) сприяє поширенню правових знань і правової культури через
друковані видання та інші інформаційні органи;

г) вивчає правовий досвід Інших країн і розвиває різні форми
міжнародних контактів;

д) встановлює нагороди і заохочує членів Спілки за активну ро-
боту у Спілці, вносить у встановленому законом порядку пропо-
зиції стосовно представлення членів Спілки до державних наго-
род, почесних звань;

є) сприяє оздоровленню членів Спілки, реалізації їх соціальних
прав;

є) створює фонди Спілки, займається благодійною діяльністю;
ж) для виконання своїх статутних завдань Спілка може бути за-

сновником інших юридичних осіб.

4. Членство у Спілці

4.1. Спілка створюється за принципами індивідуального і ко-
лективного членства.
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4.2. Членами Спілки можуть бути - адвокати, адвокатські об'єд-
нання і асоціації, які визнають цей Статут, добровільно виявили
бажання вступити до Спілки і брати участь у її діяльності.

Почесними членами Спілки можуть бути вчені-юристи, про-
відні громадські діячі, особи, які займаються адвокатською діяль-
ністю за межами України.

4.3. Прийняття у члени Спілки здійснюється відділенням Спіл-
ки на підставі поданої заяви, а для колективного члена - рішення
загальних зборів (конференції). Членові Спілки вручається член-
ський квиток і значок (затверджені Правлінням Спілки).

4.4. Членство у Спілці припиняється за заявою члена Спілки, а
для колективного члена - за рішенням загальних зборів (конфе-
ренції); у разі анулювання адвокатського свідоцтва, припинення
адвокатської діяльності, крім випадків виходу на пенсію. Член
Спілки може бути виключений з неї за порушення Статуту Спілки
з'їздом, Радою, загальними зборами регіональних відділень в Ав-
тономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Рішення регіонального відділення про виключення зі Спілки
може бути протягом місяця оскаржене до Ради Спілки.

4.5. Вступний внесок встановлюється у розмірі 10 відсотків
мінімальної заробітної плати, щорічні членські внески вста-
новлюються у розмірі мінімальної заробітної плати на час сплати.

Відділення Спілки залишають із внесків, що надійшли, 50 від-
сотків, витрачаючи їх за власним розсудом для здійснення цілені
завдань Спілки, решту перераховують на рахунок Спілки адвока-
тів України.

Розмір цих відрахувань за рішенням з'їзду або Ради може змі-
нюватися.

Колективні члени сплачують вступний і щорічний членські
внески в залежності від кількості членів об'єднання, асоціації, що
є колективним членом.

4.6. Індивідуальні члени Спілки та повноважні представники
колективних членів мають право:

а) обирати і бути обраними до керівних органів Спілки;
б) брати участь у роботі з'їздів, конференцій та інших заходах,

що їх організовує Спілка, як безпосередньо, так і через своїх пред-
ставників для виконання статутних завдань;

в) звертатися до Спілки за захистом своїх соціальних та профе-
сійних прав, законних інтересів, зокрема, з приводу необгрунто-
ваного позбавлення права займатися адвокатською діяльністю;

г) одержувати всі види консультативної І методичної до-
помоги, яку надає Спілка, методичні посібники та інші матеріали,
що видаються Спілкою;

д) користуватися культурними, соціально-побутовими та мате-
ріальними благами, що їх надає Спілка;
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є) одержувати інформацію про діяльність Спілки, вносити до
органів Спілки запити і пропозиції щодо питань, пов'язаних з її
статутною діяльністю, і одержувати на них відповіді;

є) використовувати емблему Спілки за згодою Правління Спіл-
ки, користуватись послугами створених Спілкою підприємств і
організацій на пільгових умовах.

4.7. Член Спілки зобов'язаний:
а) дотримуватися Статуту Спілки;
б) дотримуватися норм моралі і професійної етики;
в) брати активну участь у роботі регіонального відділення та

органу Спілки, до якого він обраний;
г) сприяти проведенню в життя рішень керівних органів Спіл-

ки, дбати про зміцнення авторитету Спілки;
д) своєчасно сплачувати членські внески.
4.8. За активну участь у роботі Спілки, вагомий внесок у розви-

ток адвокатської професії індивідуальним членам Спілки можуть
присвоюватись почесні звання Спілки адвокатів України, вони
можуть заохочуватись іншими засобами Спілки, а також пред-
ставлятись до державних нагород і почесних звань.

5. Структура Спілки.
Формування і компетенція керівних органів Спілки
5.1. Основою Спілки є відділення Спілки в Автономній Рес-

публіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що об'єдну-
ють індивідуальних і колективних членів, які:

а) реалізують цілі і завдання Спілки;
б) беруть участь у статутній діяльності Спілки;
в) приймають у члени Спілки, відраховують та виключають із

неї;
г) висувають делегатів на з'їзд і до різних керівних органів

Спілки, а також обирають представників у кваліфікаційно-дис-
циплінарні комісії адвокатури (голова відділення Спілки вису-
вається до складу комісії за посадою);

д) вносять пропозиції про представлення своїх членів до дер-
жавних нагород, почесних звань, рекомендують їх для поїздок по
країні і за кордон для вивчення правового досвіду, вносять пропо-
зиції з інших питань, пов'язаних із статутною діяльністю Спілки;

є) заохочують членів Спілки шляхом матеріального та мораль-
ного стимулювання;

є) забезпечують своєчасний збір і перераховування членських
внесків на рахунок Спілки.

5.2. Відділення Спілки діє на підставі Положення, яке приймаєть-
ся загальними зборами членів відділення і затверджується Прав-
лінням Спілки.
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5.3. Керівними органами Спілки адвокатів України є: з'їзд. Ра-
да, Правління, Ревізійна комісія; створюються постійні І тимчасо-
ві комісії, Секретаріат та інші структури для здійснення цілені
завдань Спілки.

5.4. Вищим керівним органом Спілки є з'їзд, який скликається
не рідше одного разу в п'ять років.

Делегати на з'їзд обираються на загальних зборах відділень
Спілки. Норма представництва на з'їзд визначається на засіданні
Ради, що передує з'їздові.

Позачерговий з'їзд Спілки скликається з ініціативи Ради, а та-
кож на вимогу Правління, Ревізійної комісії Спілки, або на вимогу
не менш як 1/3 членів Спілки у тримісячний строк.

З'їзд вважається правомочним, якщо в його роботі бере участь
не менше 2/3 обраних депутатів.

З'їзд Спілки розглядає будь-які питання, що стосуються діяль-
ності Спілки, заслуховує звіт про роботу Спілки. Виключною
компетенцією з'їзду є:

а) затвердження Статуту Спілки, внесення до нього змін і до-
повнень, затвердження Положення про Ревізійну комісію;

б) обрання Президента, першого віце-президента, віце-прези-
дентів, Ревізійної комісії;

в) формування Ради Спілки.
Для внесення змін у Статут Спілки потрібно не менше 2/3 го-

лосів делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду.
5.5. З'їзд Спілки прямим таємним або відкритим (зарішенням

з'їзду) голосуванням обирає із числа делегатів з'їзду Президента,
першого віце-президента, віце-президентів Спілки строком на
п'ять років. Для їх обрання необхідно набрати більше 50% голосів
делегатів, які беруть участь у роботі з'їзду.

Президент, перший віце-президент, віце-президенти можуть
виконувати свої обов'язки на штатній основі, на громадських за-
садах та за сумісництвом.

Президент, перший віце-президент, віце-президенти, члени Ра-
ди, члени Правління, Голова і члени Ревізійної комісії можуть бу-
ти достроково відкликані за рішенням з'їзду.

5.6. Президент Спілки здійснює загальне керівництво Спілкою,
здійснює загальне керівництво роботою Ради, Правління та Сек-
ретаріату Спілки, подає звіти про роботу Спілки, представляє
Спілку у державних органах, судах, громадських та міжнародних
організаціях, зокрема у Вищій кваліфікаційній комісії адвокатури,
підписує від імені Спілки, Ради, Правління та Секретаріату доку-
менти, здійснює інші дії згідно зі Статутом.

Віце-президенти обираються з числа делегатів з'їзду І за поса-
дою входять до складу Ради та Правління Спілки. На вше-прези-

216



дентів покладається забезпечення постійного зв'язку між керівни-
ми органами Спілки та адвокатами на місцях, координація діяль-
ності відділень Спілки, сприяння виконанню рішень Спілки у ре-
гіонах України.

Перший віце-президент Спілки координує роботу віце-прези-
дентів Спілки та голів постійних комісій Спілки.

5,7. У період між з'їздами вищим керівним органом Спілки є
Рада Спілки. До складу Ради входить представник від кожного ре-
гіонального відділення, який обирається загальними зборами ре-
гіонального відділення в Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі на підставі положення про нього; у
випадку вибуття члена Ради, Рада за поданням відділення Спілки
має право на період до наступного з'їзду кооптувати до складу Ра-
ди виконуючого обов'язки члена Ради.

До складу Ради за посадою делегуються Президент Спілки,
перший віце-президент та віце-президенти Спілки, голови регіо-
нальних відділень в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, голови, їх заступники та члени постій-
них комісій Спілки.

Рада Спілки:
-визначає плани роботи Спілки;
-розглядає питання статутної діяльності Спілки;
-затверджує бюджет Спілки і розглядає звіт про його виконання;
- заслуховує звіти Президента Спілки, комісій, здійснює інші

функції згідно зі Статутом Спілки, крім віднесених до виключної
компетенції з'їзду;

- щорічно заслуховує звіти Правління;
-встановлює компетенцію і затверджує положення про постій-

ні та тимчасові комісії Спілки;
- затверджує символіку І атрибутику Спілки, положення про

почесні звання, нагороди та відзнаки Спілки адвокатів України;
- за пропозиціями комісій Спілки приймає загальноспілкові

програми;
- скликає з'їзди Спілки та встановлює норму представництва,

звітує перед з'їздом про свою діяльність;
-затверджує річні бюджети Правління Спілки і розглядає звіти

про їх виконання;
- затверджує рішення Правління Спілки про вступ Спілки до

інших громадських організацій (об'єднань) та вихід з них;
- вирішує інші питання діяльності Спілки, що не входять до

виключної компетенції з'їзду Спілки.
Основна форма роботи Ради Спілки - пленарні засідання, які

проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на рік.
Засідання Ради проводяться з ініціативи Правління Спілки, на
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вимогу Президента Спілки, першого віце-президента, Ревізійної
комісії або не менше третини членів Ради Спілки.

5.8. Виконавчим органом Спілки є Правління, до складу якого
входять Президент Спілки, перший віце-президент Спілки, віце-
президенти Спілки з діяльності в регіонах, віце-президент Спілки
з міжнародних зв'язків та голови постійних комісій Спілки.

Правління розробляє пропозиції і готує матеріали для розгляду
на з'їздах, засіданнях Ради Спілки та здійснює виконання їх
рішень; формує постійні і тимчасові комісії; організовує госпо-
дарську та іншу поточну роботу Спілки.

5.9. Для технічного забезпечення роботи Спілки діє Секрета-
ріат, який очолює Голова Секретаріату. Кількісний склад Секре-
таріату та його Голова затверджуються Правлінням Спілки.

5.10. Ревізійна комісія обирається у кількості трьох осіб таєм-
ним або відкритим (за рішенням з'їзду) голосуванням строком на
п'ять років і діє згідно з Положенням про Ревізійну комісію, яке
затверджується з'їздом.

5.11. Спілка може створювати комісії, склад яких формує Прав-
ління;

а) із захисту прав та законних інтересів членів Спілки;
б)законопроектну;
в) з соціальних питань;
г) з міжнародних зв'язків;
д) з господарської діяльності;
є) з професійної майстерності;
є) з професійної етики;
ж) молодіжну;
з) жіночу;
і) з вивчення Історії адвокатури України.
Спілка адвокатів, за рішенням Ради або Правління, може ство-

рювати й інші комісії (в тому числі тимчасові) з метою реалізації
статутних завдань.

6. Кошти та майно Спілки

6.1. Кошти Спілки формуються із:
- вступних і членських внесків;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді без-

поворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;
- коштів і майна, переданих в установленому порядку дер-

жавою;
- надходжень від господарської діяльності заснованих Спіл-

кою підприємств І організацій;
- спонсорських та благодійних внесків, пожертвувань гро-

мадян;
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-будь-яких пасивних доходів;
-інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
6.2. Спілка, її відділення можуть мати у власності будинки,

споруди, обладнання та інше майно.
6.3. Члени Спілки, які припинили членство в Спілці або виклю-

чені з неї, не мають права на частку майна і коштів Спілки.
6.4. Розпорядження майном Спілки здійснюють керівні органи

Спілки, а майном відділень Спілки - керівні органи відділень.

7. Припинення діяльності Спілки

7.1. Припинення діяльності Спілки може відбуватися шляхом
реорганізації або ліквідації.

7.2.Реорганізація Спілки відбувається згідно з рішенням з'їзду.
7.3 Ліквідація Спілки може бути за рішенням з'їзду або за

рішенням суду. У випадку ліквідації створюється ліквідаційна
КОМІСІЯ.

7.4. Кошти та майно Спілки не можуть перерозподілятися між
членами Спілки, а використовуються для виконання статутних
завдань або на благодійні цілі.

7.5. Зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються з'їз-
дом Спілки. У виняткових випадках зміни і доповнення до Стату-
ту, які не суперечать основним принципам, може вносити Рада
Спілки.



2.2. Міжнародно-правові засади
адвокатської діяльності

2.2.1. Документи ООН

Загальна декларація прав людини

Прийнята І проголошена резолюцією 217А (Ш)
Генеральної Асамблеї ООН

від 10 грудня 1948 року

(Витяг)

Генеральна асамблея проголошує цю Загальну декларацію
прав людини як певний зразок, відповідати якому мають прагнути
всі народи і всі держави, з тим щоб кожна людина і кожна структу-
ра суспільства, постійно враховуючи положення цієї Декларації,
прагнули шляхом проведення просвітницької та освітньої діяль-
ності сприяти поважанню цих прав і свобод, а також забезпечити,
шляхом національних і міжнародних заходів, їх загальне й ефек-
тивне визнання та дотримання як серед народів держав-членів Ор-
ганізації, так і серед народів тих територій, що перебувають під їх-
ньою юрисдикцією.

Стаття 1

Усі люди народжуються вільними Й рівними за своєю гідністю
та правами. Вони наділені розумом і совістю та повинні діяти
один стосовно одного в дусі братерства.

Стаття 2

Кожній людині надаються всі права і всі свободи, проголошені
цією Декларацією, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мо-
ви, релігії, політичних або інших переконань, національного, со-
ціального чи станового походження, майнового або іншого стану.

Крім того, не повинно проводитися жодного розрізнення лю-
дей залежно від політичного, правного чи міжнародного статусу
країни або території, до якої вони належать, незважаючи на те, є
ця територія незалежною чи підопічною, несамоврядною або ін-
шим чином обмеженою у своєму суверенітеті.
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Стаття З

Кожна людина має право на життя, свободу і на особисту недо-
торканність.

Стаття 5

Ніхто не повинен зазнавати тортур або жорстокого, нелюдсько-
го чи такого, що принижує людську гідність, поводження чи пока-
рання.

Стаття 6

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
іїправосуб'єктності.

Стаття 7

Усі люди рівні перед законом і мають право, без будь-якого
розрізнення, на рівний захист законом. Усі люди мають право на
однаковий захист від будь-якої дискримінації, що порушує цю Де-
кларацію, і від будь-якого підбурювання до такої дискримінації.

Стаття 8

Кожна людина має право на ефективне поновлення в правах
компетентними національними судами у випадках порушення її
основних прав, наданих їй конституцією або законом.

Стаття 9

Ніхто не може бути підданий безпідставному арешту, затри-
манню чи вигнанню.

Стаття 10

Кожна людина, для визначення своїх прав та обов'язків і для
встановлення обгрунтованості висунутого проти неї кримінально-
го обвинувачення, має право, на основі повної рівності, на те, щоб
її справу було розглянуто незалежним і безстороннім судом при-
людно і з додержанням всіх вимог справедливості.

Стаття 11

1. Кожна людина, яка звинувачується у вчиненні злочину, має
право вважатися безвинною доти, доки її винність не буде вста-
новлена законним чином шляхом прилюдного судового розгляду,
за якого їй забезпечуються всі можливості для захисту.

2. Ніхто не може бути засуджений за злочин на підставі вчинен-
ня будь-якого діяння або за бездіяльність, які під час їх скоєння
не становили злочину за національними законами або за міжна-
родним правом. Не може також накладатися покарання, тяжче від
того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину.
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Стаття 12

Ніхто не може зазнавати безпідставного втручання у його осо-
бисте та сімейне життя, безпідставного посягання на недоторкан-
ність його житла, таємницю його кореспонденції або на його честь
і репутацію. Кожна людина має право на захист законом від подіб-
них втручань чи посягань.

Стаття 17

1. Кожна людина має право володіти майном як одноособово,
так і спільно з іншими.

2. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений свого майна.

Стаття 19

Кожна людина має право на свободу переконань і на вільний їх
вияв; це право передбачає свободу безперешкодно дотримуватися
власних переконань і свободу шукати, одержувати та поширюва-
ти інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від дер-
жавних кордонів.

Стаття 20

1. Кожна людина має право на свободу мирних зборів і об'єднань.
2. Ніхто не може бути примушений вступати до будь-якого об'єд-

нання.

Стаття 23

1. Кожна людина має право на працю, на вільний вибір роботи,
на справедливі та сприятливі умови праці та на захист від безро-
біття.

2. Кожна людина, без будь-якої дискримінації, має право на
рівну оплату за рівну працю.

3. Кожен, хто працює, має право на справедливу І задовільну
винагороду, яка забезпечує гідне людини існування для неї самої
та її сім'ї і яка, в разі необхідності, доповнюється іншими засоба-
ми соціального забезпечення.

4. Кожна людина має право створювати професійні спілки і
входити до професійних спілок з метою захисту своїх інтересів.

Стаття 28

Кожна людина має право на такий соціальний і міжнародний
порядок, за якого права і свободи, викладені в цій Декларації, мо-
жуть бути повністю здійснені.

Стаття 29

1. Кожна людина має обов'язки перед суспільством, в якому
тільки й можливий вільний і повний розвиток її особистості.
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2. Кожна людина, здійснюючи свої права і свободи, повинна за-
знавати тільки таких обмежень, які встановлені законом виключ-
но з метою забезпечення належного визнання і поваги прав і сво-
бод інших та з метою задоволення справедливих вимог моралі,
громадського порядку та загального добробуту в демократичному
суспільстві.

3, Здійснення цих прав і свобод ні в якому разі не повинно супе-
речити цілям і принципам Організації Об'єднаних Націй.

Міжнародний пакт
про громадянські та політичні права

Прийнято Генеральною Асамблеєю ООН
16 грудня 1966 року, резолюція 2200А (XXI)

Ратифіковано Указом Президії Верховної Ради Української РСР
від 19 листопада 1976року № 2148-VJII

(Витяг)

Преамбула

Держави, які беруть участь у цьому Пакті,
беручи до уваги, шо відповідно до принципів, проголошених

Статутом Організації Об'єднаних Націй, визнання гідності, влас-
тивої всім членам людської сім'ї, та рівних і невід'ємних прав їх є
основою свободи, справедливості і загального миру,

визнаючи, що ці права випливають із властивої людській особі
гідності,

визнаючи, що, згідно із Загальною декларацією прав людини,
ідеал вільної людської особи, яка користується громадянською та
політичною свободою і свободою від страху та нужди, можна
здійснити тільки якщо будуть створені такі умови, за яких кожен
може користуватися своїми економічними, соціальними і культур-
ними правами, так само як і своїми громадянськими та політични-
ми правами,

беручи до уваги, що за Статутом Організації Об'єднаних Націй
держави зобов'язані заохочувати дотримання загальної поваги
прав і свобод людини,

беручи до уваги, що кожна окрема людина, маючи обов'язки
щодо інших людей і того колективу, до якого вона належить,
повинна добиватися заохочення та додержання прав, визнаних у
цьому Пакті,

погоджуються про такі статті:
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Частина II

Стаття 2

(1) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язу-
ється поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її
території та під її юрисдикцією особам права, визнані в цьому
Пакті, без будь-якої різниці як-от щодо раси, кольору шкіри, статі,
мови, релігії, політичних та інших переконань, національного чи
соціального походження, майнового стану, народження чи іншої
обставини.

(2) Якщо це ще не передбачено існуючим законодавством чи
іншими заходами, кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті,
зобов'язується вжити необхідних заходів відповідно до своїх
конституційних процедур і положень цього Пакту для вжиття та-
ких законодавчих або інших заходів, які можуть виявитися необ-
хідними для здійснення прав, що визнаються у цьому Пакті.

(3) Кожна Держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язу-
ється:

a) забезпечити будь-якій особі, права та свободи якої, визнані в
цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового захисту, на-
віть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи
офіційні;

b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої
особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компе-
тентними судовими, адміністративними чи законодавчими влас-
тями або будь-яким іншим компетентним органом, передбаченим
правовою системою держави, і розвивати можливості судового
захисту;

c) забезпечити застосування компетентними властями засобів
правового захисту, коли вони надаються.

Стаття 4

(1) Під час надзвичайного стану в державі, за якого життя нації
перебуває під загрозою і про наявність якого оголошується офі-
ційно, Держави — учасниці цього Пакту можуть вживати заходи на
відступ від своїх зобов'язань за цим Пактом лише настільки, на-
скільки цього вимагає гострота становища, за умови, що такі захо-
ди не є несумісними з іншими їхніми зобов'язаннями за міжна-
родним правом і не тягнуть за собою дискримінації виключно на
основі раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії чи соціального по-
ходження.

(2) Це положення не може бути підставою для будь-яких від-
ступів від статей 6, 7, 8 (пункти (1) і (2), 11, 15, 16 і 18.

(3) Будь-яка Держава, яка бере участь у цьому Пакті, вико-
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рнстовуючи право відступу, повинна негайно інформувати інші
Держави, що беруть участь у цьому Пакті, за посередництвом Ге-
нерального секретаря Організації Об'єднаних Націй про положен-
ня, від яких вона відступила, і про причини, що спонукали до тако-
го рішення. Також має бути зроблено повідомлення через того ж
посередника про дату, коли вона припиняє такий відступ.

Стаття 5

(1) Ніщо в цьому Пакті не може тлумачитись як таке, яке озна-
чає, що будь-яка держава, будь-яка група чи будь-яка особа має
право займатися якою завгодно діяльністю або чинити які завгод-
но дії, спрямовані на знищення будь-яких прав чи свобод, визна-
них у цьому Пакті, або на обмеження їх більшою мірою, ніж пе-
редбачається в цьому Пакті.

(2) Жодне обмеження чи приниження будь-яких основних прав
людини, що визнаються або існують на підставі закону, конвен-
цій, правил чи звичаїв у якій-небудь ДержавІ-учасниці цього Пак-
ту, не допускається під тим приводом, що в цьому Пакті не визна-
ються такі права або що в ньому вони визнаються в меншому
обсязі.

Частина III

Стаття 7

Нікого не може бути піддано катуванню чи жорстокому, нелюд-
ському або принижуючому його гідність поводженню чи покаран-
ню. Зокрема, жодну особу не може бути без її вільної згоди підда-
но медичним чи науковим дослідам.

Стаття 9

(1) Кожна людина має право на свободу та особисту недотор-
канність. Ніхто не може бути підданий свавільному арешту чи
триманню під вартою. Нікого не може бути позбавлено волі інак-
ше, як на таких підставах і відповідно до такої процедури, які
встановлені законом.

(2) Кожному заарештованому повідомляються при арешті при-
чини його арешту та в терміновому порядку повідомляється будь-
яке обвинувачення, що висувається проти нього.

(3) Кожна заарештована або затримана за кримінальним звину-
ваченням особа в терміновому порядку доставляється до судді чи
до іншої службової особи, якій належить за законом право здій-
снювати судову владу, і має право на судовий розгляд протягом
розумного строку або на звільнення. Тримання під вартою осіб,
які чекають на судовий розгляд, не має бути загальним правилом,
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але звільнення може ставитись у залежність від подання гаранта
явки на суд, явки на судовий розгляд у будь-якій іншій його стадії
і, в разі необхідності, явки для виконання вироку.

(4) Кожному, хто позбавлений волі внаслідок арешту чи три-
мання під вартою, належить право на розгляд його справи в суді,
щоб цей суд міг невідкладно винести постанову шодо законності
його затримання і розпорядитися про його звільнення, якщо за-
тримання є незаконним.

(5) Кожен, хто був жертвою незаконного арешту чи тримання
під вартою, має право на компенсацію, якій надано позовної сили.

Стаття 10

(1) Усі особи, позбавлені волі, мають право на гуманне по-
водження і поважання гідності, властивої людській особі.

(2) а) Обвинувачені у випадках, коли відсутні виняткові обста-
вини, поміщаються окремо від засуджених, і їм надається окре-
мий режим, що відповідає їх статусу незасуджених осіб;

Ь) обвинувачені неповнолітні відокремлюються від повноліт-
ніх і в найкоротшиЙ строк доставляються в суд для винесення рі-
шення.

(3) Пенітенціарною системою передбачається режим для ув'яз-
нених, істотною метою якого є їх виправлення та соціальне пере-
виховання. Неповнолітні правопорушники відокремлюються від
повнолітніх, і їм надається режим, який відповідає їх віку і право-
вому статусу.

Стаття 11

Ніхто не може бути позбавлений волі на тій лише підставі, що
він не в змозі виконати якесь договірне зобов'язання.

Стаття 13

Іноземець, який законно перебуває на території будь-якої Дер-
жави-учасниці цього Пакту, може бути висланий лише на вико-
нання рішення, винесеного відповідно до закону, І, якщо імпера-
тивні міркування державної безпеки не вимагають іншого, має
право на подання доводів проти свого вислання, на перегляд своєї
справи компетентною владою чи особою або особами, спеціально
призначеними компетентною владою, і на те, щоб бути представ-
леним з цією метою перед вказаною владою, особою чи особами.

Стаття 14

(1) Усі особи є рівними перед судами і трибуналами. Кожен мас
право при розгляді будь-якого кримінального обвинувачення, що
висувається проти нього, або при визначенні його прав і обов'яз-
ків у будь-якому цивільному процесі на справедливий і публічний
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розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом,
створеним на підставі закону. Преса і публіка можуть не допуска-
тися на весь судовий розгляд або частину його з міркувань моралі,
громадського порядку чи державної безпеки в демократичному
суспільстві, або коли того вимагають інтереси приватного життя
сторін, або - тією мірою, якою це, на думку суду, є строго необ-
хідним, - за особливих обставин, якщо публічність порушувала б
інтереси правосуддя; проте будь-яка судова постанова в кри-
мінальній або цивільній справі повинна бути публічною, за винят-
ком тих випадків, коли інтереси неповнолітніх вимагають іншого
чи коли справа стосується матримоніальних спорів або опіки над
дітьми.

(2) Кожен обвинувачений у кримінальному злочині має право
вважатися невинним, поки винність його не буде доведена згідно
із законом.

(3) Кожен має право при розгляді будь-якого висунутого проти
нього кримінального обвинувачення як мінімум на такі гарантії на
основі цілковитої рівності:

a) бути терміново і докладно повідомленим мовою, яку він ро-
зуміє, про характер і підставу висунутого проти нього обвинува-
чення;

b) мати достатньо часу та можливостей для підготовки свого
захисту і мати зносини з обраним ним самим захисником;

c) бути судимим без невиправданої затримки;
d) бути судимим у його присутності та захищати себе особисто

або за посередництвом обраного ним самим захисника; якщо він
не має захисника, бути повідомленим про це право і мати призна-
ченого Йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуд-
дя того вимагають, безплатно для нього в усякому такому випад-
ку, коли він не має достатньо коштів для оплати цього захисника;

є) допитувати свідків, які дають показання проти нього, або ма-
ти право на те, щоб цих свідків було допитано, та мати право на
виклик і допит його свідків на тих самих умовах, які існують для
свідків, що дають показання проти нього;

f) користуватися безплатною допомогою перекладача, якщо він
не розуміє мови, яка використовується в суді, або не говорить
цією мовою;

g) не бути приневоленим до давання показань проти самого се-
бе чи до визнання себе винним.

(4) Щодо неповнолітніх процес повинен бути таким, щоб врахо-
вувались їх вік І бажаність сприяння їхньому перевихованню.

(5) Кожен, кого засуджено за будь-який злочин, має право на
те, щоб його засудження і вирок були переглянуті вищестоящою
судовою інстанцією згідно із законом.
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(6) Якщо будь-яка особа остаточним рішенням була засуджена
за кримінальний злочин і якщо винесений їй вирок був згодом ска-
сований або їй було дароване помилування на тій підставі, що
якась нова чи нововиявлена обставина незаперечно доводить на-
явність судової помилки, то ця особа, котра зазнала покарання в
результаті такого засудження, одержує компенсацію згідно з зако-
ном, якщо не буде доведено, що вказана невідома обставина не бу-
ла свого часу виявлена виключно або частково з її вини.

(7) Ніхто не повинен бути вдруге засуджений чи покараний за
злочин, за який він уже був остаточно засуджений або виправ-
даний відповідно до закону та кримінально-процесуального права
кожної країни.

Стаття 15

(1) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні будь-якого
кримінального злочину внаслідок якоїсь дії чи упущення, що,
згідно з діючим на момент Його вчинення внутрішньодержавним
законодавством або міжнародним правом, не були кримінальним
злочином. Так само не може призначатися більш тяжке покаран-
ня, ніж те, яке підлягало застосуванню на момент вчинення кри-
мінального злочину. Якщо після вчинення злочину законом вста-
новлюється більш легке покарання, дія цього закону поширю-
ється на даного злочинця.

(2) Ніщо в цій статті не перешкоджає відданню під суд і пока-
ранню будь-якої особи за будь-яке діяння чи упущення, які на мо-
мент вчинення становили кримінальний злочин згідно із загальни-
ми принципами права, визнаними міжнародним співтовариством.

Стаття 16

Кожна людина, де б вона не перебувала, має право на визнання
ЇЇ правосуб'єктності.

Стаття 17

(1) Ніхто не може зазнавати свавільного чи незаконного втру-
чання в його особисте і сімейне життя, свавільних чи незаконних
посягань на недоторканність його житла або таємницю Його ко-
респонденції чи незаконних посягань на його честь і репутацію.

(2) Кожна людина має право на захист законом від такого втру-
чання чи таких посягань.

Стаття 19

(1) Кожна людина має право безперешкодно дотримуватися
своїх поглядів.

(2) Кожна людина має право на вільне вираження свого погля-
ду; це право включає свободу шукати, діставати і поширюваї
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кольору шкіри, статі, мови, релігії, національного чи соціального
походження, майнового стану або народження має право на такі
заходи захисту, які є необхідними в її становищі як малолітньої]
боку ЇЇ сім'ї, суспільства і держави.

(2) Кожна дитина повинна бути зареєстрована негайно пішії
народження і повинна мати ім'я.

(3) Кожна дитина має право на набуття громадянства.

Стаття 26

Усі люди є рівними перед законом і мають право без будь-якої
дискримінації на рівний захист законом. У цьому відношенні вся-
кого роду дискримінація повинна бути заборонена законом і жон
повинен гарантувати всім особам рівний і ефективний захист про-
ти дискримінації за будь-якою ознакою, як-от раси, кольору шкі-
ри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
нального чи соціального походження, майнового стану, наро-
дження чи іншої обставини.

Стаття 27

У тих країнах, де існують етнічні, релігійні та мовні меншості,
особам, які належать до таких меншостей, не може бути відмовле-
но в праві разом з іншими членами тієї ж групи користуватися
своєю культурою, сповідувати свою релігію і виконувати її обря-
ди, а також користуватися рідною мовою.

Частина IV

Стаття 28

(1) Створюється Комітет з прав людини (який іменується ниж-
че в цьому Пакті «Комітет»). Він складається з вісімнадцяти чле-
нів і виконує функції, передбачені нижче.

(2) До складу Комітету входять особи, які є громадянами Дер-
жав-учасниць цього Пакту і мають високі моральні якості та ви-
знану компетентність у галузі прав людини, причому береться до
уваги корисність участі кількох осіб, що мають юридичний до-
свід.

(3) Члени Комітету обираються і працюють як такі.

Стаття 44

Положення про здійснення цього Пакту застосовуються беї
шкоди для процедур у галузі прав людини, визначених установчи-
ми актами і конвенціями Організації Об'єднаних Націй і спеціа-
лізованих установ або відповідно до них, і не перешкоджають
Державам, які беруть участь у цьому Пакті, вдаватися до інших
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іроцедур вирішення спору на підставі чинних між ними загаль-
них і спеціальних міжнародних угод.

Мінімальні стандартні правила
поводження з в'язнями

Затверджені 1 Конгресом Організації Об'єднаних Націй
з профілактики злочинності і поводження з в'язнями,

ЗО серпня 1955 року,
Женева

Схвалені Економічною і Соціальною Радою
(резолюція 663 СІ (XXIV) від 31 липня 1957року)

(Витяг)

Частина І

Загальні правила

Основний принцип

6.1) Нижченаведені правила слід застосовувати неупереджено.
Дискримінація за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, релі-
гійних, політичних та інших переконань, національного або соці-
ального походження, майнового стану, сімейного становища або
соціального стану неприпустима.

2) 3 іншого боку, треба поважати релігійні переконання та
моральні засади в'язнів, які належать до тих чи інших груп насе-
лення.

Реєстр

7.1) В усіх місцях ув'язнення треба мати реєстр у вигляді жур-
налу з пронумерованими сторінками, куди повинні заноситися
щодо кожного в'язня такі дані:

a) відомості про його особу;
b) причини, за якими Його ув'язнено, і найменування урядового

органу, який прийняв рішення про його ув'язнення;
c) день і година його прибуття, а також виходу з місця ув'язнен-

ня.
2) Нікого не можна приймати до в'язниці без офіційного наказу

про ув'язнення, подробиці якого попередньо заносяться в реєстр.

Поділ на категорії

8. Різні категорії в'язнів утримуються в різних закладах або в
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різних частинах одного и того ж закладу, з урахуванням їхньої
статі, віку, попередньої судимості, юридичних причин їх ув'яз-
нення та нормативно визначеного характеру поводження з ними.
Таким чином;

а) чоловіків та жінок треба по можливості утримувати в різни
закладах;

Ь)якщо ж чоловіки та жінки утримуються в одному і тому ж за-
кладі, то жінок слід розміщувати в абсолютно окремих приміщен-
нях;

c) незасуджених в'язнів треба розміщувати окремо від засудже-
них;

d) осіб, засуджених за невиконання боргових зобов'язань, та ін-
ших в'язнів, засуджених по цивільних справах, слід розміщувати
окремо від осіб, які здійснили кримінальний злочин;

є) неповнолітніх правопорушників треба утримувати окремо
від дорослих.

Приміщення

9. 1) Там, де в'язні ночують у камерах або кімнатах, кожен]
них повинен мати окрему камеру або кімнату. Якщо ж з особли-
вих причин, таких, як тимчасове перевантаження тюрми, цен-
тральному в'язничному управлінню доводиться відмовитися від
цього правила, все одно розміщувати двох в'язнів в одній і тій же
камері або кімнаті є небажаним.

2) Там, де є загальні камери, в'язнів, яких в них розміщують,
треба ретельно відбирати, аби переконатися, що вони здатні жити
разом у таких умовах. Ночами слід здійснювати постійний нагляд,
сумісний з характером закладу.

10. Всі приміщення, якими користуються в'язні, особливо
спальні, повинні відповідати всім санітарним вимогам, причому
належну увагу слід звертати на кліматичні умови, особливо на ку-
батуру цих приміщень, на мінімальну площу їх, на освітлення,
опалення і вентиляцію.

11. В приміщеннях, де живуть і працюють в'язні:
a) вікна повинні мати достатні розміри для того, щоб в'язні

могли читати і працювати при денному світлі, і повинні бути
сконструйовані так, щоб забезпечувати доступ свіжого повітря,
незалежно від того, є чи немає штучної системи вентиляції;

b) штучне освітлення повинне бути достатнім для того, щоб
в'язні могли читати і працювати без шкоди для зору.

12. Санітарні вузли повинні бути достатні для того, щоб кожен
в'язень міг задовольнити свої природні потреби, коли йому це по-
трібно, в умовах чистоти і пристойності.

13. Кількість лазень і душових повинна бути достатньою для
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того, щоб кожен в'язень міг і був зобов'язаний купатися або прий-
мати душ при температурі, яка підходить для даного клімату, і так
часто, як цього вимагають умови загальної гігієни, з урахуван-
ням пори року І географічного району, але в будь-якому випадку
хоча б раз на тиждень у помірному кліматі.

14. Всі частини закладу, якими в'язні користуються регулярно,
повинні завжди утримуватися в належному порядку і суворій чис-
тоті.

Особиста гігієна

15. Від в'язнів слід вимагати, щоб вони утримували себе в чис-
тоті. Для цього їх треба забезпечувати водою і туалетним прилад-
дям, необхідним для підтримання чистоти і здоров'я.

16. Для того щоб в'язні могли зберігати зовнішній вигляд, су-
місний з їхньою людською гідністю, їм треба давати можливість
дбати про свою зачіску і бороду, дозволяючи чоловікам регулярно
голитися.

Одяг і спальні приладдя

19. Кожному в'язневі слід забезпечити окреме ліжко відповід-
но до національних чи місцевих норм, забезпечене окремими по-
стільними речами, які повинні бути чистими в момент видачі їх,
підтримуватися в порядку і мінятися досить часто, аби забезпечу-
вати їхню чистоту.

Фізичні вправи і спорт

21.1) Усі в'язні, не зайняті роботою на свіжому повітрі, мають
право щоденно, принаймні годину, займатися фізичними впра-
вами на вулиці, якщо дозволяє погода.

2) Неповнолітнім та іншим в'язням приблизно одного віку, що
мають відповідний фізичний стан, слід забезпечити фізичне
тренування і можливість ігор під час вправ. Для того треба мати
необхідні майданчики і спортивне обладнання.

Медичне обслуговування

22. 1) Усі заклади повинні мати у своєму розпорядженні
принаймні одного кваліфікованого медичного працівника, досвід-
ченого в галузі психіатрії. Медичне обслуговування слід організу-
вати в тісному зв'язку з місцевими або державними органами охо-
рони здоров'я. Воно повинно охоплювати психіатричні діагно-
стичні служби і там, де це потрібно, лікування психічно хворих
в'язнів.

2) Хворих в'язнів, які потребують послуг спеціаліста, слід пере-
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водити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні
лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні р
належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а та-
кож достатньо кваліфікований персонал.

3) Кожен в'язень повинен мати можливість користуватш
послугами кваліфікованого зубного лікаря.

23. 1) Жіночі установи повинні мати особливі приміщення для
догляду за вагітними жінками і породіллями. Там, де це можливо,
слід потурбуватися про те, щоб пологи відбувалися не в тюремно-
му, а в цивільному госпіталі. Якщо ж дитина народилася у в'язни-
ці, про цю обставину не слід згадувати в метричному свідоцтві.

2) Там, де матерям-в'язням дозволено залишати немовлятком
себе, треба передбачити створення ясел, де працював би ква-
ліфікований персонал. Туди слід поміщати дітей у періоди, коли
матері не матимуть можливості піклуватися про них.

24. Кожен в'язень підлягає медичному оглядові, коли йога
приймають, а також пізніше, в міру потреби, з тим щоб уста-
новити, чи не хворий він фізично або розумово; вжити необхіднії*
заходів; ізолювати в'язнів, коли можна запідозрити, що вони хво-
рі на яку-небудь інфекційну або заразну хворобу; виявити фізичні
або розумові вади, які можуть перешкодити їхньому перевихован-
ню; визначати, яка є фізична здатність їх до праці.

25.1) Про фізичне і психічне здоров'я в'язнів зобов'язаний пік-
луватися лікар, який повинен щодня приймати або відвідувати
всіх хворих, всіх, хто скаржиться на хворобу, а також тих, на кого
була звернута Його особлива увага.

2) Щоразу, коли лікар вважає, що фізична або розумова рівно-
вага в'язня була порушена чи загрожує бути порушеною врезуль-
татІ його ув'язнення або у зв'язку з якимись умовами ув'язненій,
він доповідає про це директорові.

26. 1) Лікар зобов'язаний регулярно здійснювати інспекцію!
доповідати директорові з таких питань:

a) кількість, якість приготування і умови роздавання їжі;
b) гігієна і чистота установи та осіб, які там утримуються;
c) санітарія, опалення, освітлення й вентиляція установи;
d) придатність і чистота одягу та постелі в'язнів;
є) дотримання правил, що стосуються фізкультури І спорту, в

тих випадках, коли це не покладено на спеціалізований персони,
2) Директор зобов'язаний брати до уваги доповіді і поради,що

подає йому лікар відповідно до правил 25 (2) і 26, і, якщо вік
згоден з рекомендаціями останнього, повинен негайно вжити за-
ходів для втілення їх у життя; якщо ж ці рекомендації виходять за
межі його компетенції або якщо він з ними не згоден, то він му-
сить негайно подати до вищих органів як свою власну доповідь,
так і рекомендації лікаря.
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Дисципліна і покарання

27. Дисципліни і порядку слід дотримуватися твердо, вводячи,
однак, тільки ті обмеження, які потрібні для забезпечення надій-
ного нагляду І дотримання належних правил спільного життя в
установі.

28. 1) В'язнів не слід карати в дисциплінарному порядку ро-
ботою по обслуговуванню закладу.

2) Однак це правило не повинно перешкоджати належному
функціонуванню системи самоуправління, при якій відповідаль-
ність за певні види соціальної, виховної або спортивної діяльності
покладається на самих в'язнів, які працюють під наглядом у скла-
ді груп, створених з метою їх перевиховання.

29. Завжди повинні визначатися законом або ж розпоряджен-
ням компетентної адміністративної влади такі фактори:

a) поведінка, що складає дисциплінарну провину;
b) вид і тривалість покарання, якому може бути підданий в'я-

зень;
c) орган, що має право накладати покарання.
30. 1) Покарання можна накладати тільки відповідно до такого

закону чи такого розпорядження, причому жоден в'язень не пови-
нен піддаватися повторному покаранню за одну І ту саму провину.

2) Жоден в'язень не може бути підданий покаранню, не будучи
попередньо поінформованим про провину, яка ставиться йому в
вину, і не отримавши належної можливості висловитися на своє
виправдання. Компетентна влада повинна кожну такого роду
справу ретельно розглядати.

3) Там, де це необхідно і може бути здійснено, в'язневі слід
надавати можливість виступати на свій захист через перекладача.

31. Тілесні покарання, ув'язнення в темній камері й жорстокі,
нелюдські або принизливі для людської гідності види покарання
не можна допускати як покарання за дисциплінарні провини.

32.1) Покарання, що передбачають суворе ув'язнення або змен-
шення харчування, можна накладати лише після огляду в'язня лі-
карем, який мусить письмово підтвердити, що в'язень здатен пере-
нести таке покарання.

2) Це саме стосується й інших видів покарання, що можуть на-
нести покараному фізичну або психологічну шкоду. Такі покаран-
ня ні в якому разі не повинні суперечити положенням правила З1
або відхилятися від них.

3) Лікар повинен щодня відвідувати в'язнів, які підлягають
таким покаранням, і доводити свою думку до відома директора,
якщо він вважає за необхідне перервати або змінити покарання з
огляду на фізичний або психічний стан в'язня.
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Контакти
із зовнішнім світом

37. В'язням треба давати можливість спілкуватися через регу-
лярні проміжки часу і під належним наглядом з їхніми сім'ями або
друзями, що мають бездоганну репутацію, як шляхом листування,
так і безпосередньо, в ході відвідин.

38. 1) Іноземним громадянам, які перебувають в ув'язненні,
слід забезпечити розумну можливість підтримувати зв'язок з
дипломатичними і консульськими представниками їхньої країни.

2) В'язні, котрі є громадянами країн, що не мають дипломатич-
ного або консульського представництва в даній державі, а також
біженці та особи без громадянства повинні мати можливість під-
тримувати зв'язок з дипломатичними представниками держави,
яка взяла на себе захист їхніх інтересів, або ж із будь-яким націо-
нальним чи міжнародним органом, що займається їхнім захистом.

39. До відома в'язнів слід регулярно доводити найважливіші
новини, дозволяючи їм читати газети, журнали або особливі в'яз-
ничні видання, слухати радіо Й бути присутніми на лекціях, або ж
з допомогою будь-яких інших засобів, що допускаються і контро-
люються органами адміністрації.

Повідомлення про смерть,
хворобу, переведення та інше

44. 1) У разі смерті, серйозного захворювання чи серйозного
поранення в'язня або ж у разі його переведення до закладу для
психічно хворих директор негайно повідомляє про це його дружи-
ну чи чоловіка, якщо вони є, його найближчого родича і в усякому
разі особу, названу раніше самим в'язнем,

2) В'язням слід негайно повідомляти про смерть чи серйозну
хворобу будь-кого з їхніх близьких родичів, У разі критичного за-
хворювання близького родича в'язневі треба дозволити, якщо є
можливість, відвідати Його під охороною чи самостійно.

3) Кожен в'язень повинен мати право негайно інформувати
членів своєї сім'ї про своє ув'язнення або переведення в інший за-
клад.

Інспекція

55. Пенітенціарні заклади і служби повинні підлягати регуляр-
ній інспекції з боку кваліфікованих і досвідчених інспекторів, яких
призначає компетентна влада. Інспектори повинні, зокрема, пере-
конатися в тому, що місця ув'язнення працюють відповідно до
чинних законів і приписів і що їхня робота відповідає завданням,
поставленим перед пенітенціарними і виправними службами,
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Ч а с т и н а 11

Правила, що застосовуються до особливих категорій
А. Засуджені в 'язні

Основні принципи

56. Викладені нижче керівні принципи відбивають дух, в якому
слід керувати пенітенціарними закладами, і мету, до здійснення
якої ці заклади повинні прагнути, виходячи з попереднього заува-
ження 1 даного тексту.

57. Ув'язнення та інші заходи, які ізолюють правопорушника
від навколишнього світу, завдають йому страждань уже тому, що
вони відбирають у нього право на самовизначення, оскільки по-
збавляють свободи. Тому, крім випадків, коли сегрегація (від-
окремлення) видається виправданою або коли цього вимагає дис-
ципліна, в'язнична система не повинна поглиблювати страждань,
що випливають з такого становища.

58. Метою і виправданням присуду до ув'язнення або взагалі
до позбавлення свободи є в кінцевому підсумку захист суспіль-
ства і попередження злочинів, що загрожують йому. Цієї мети
можна досягти лише тоді, коли після відбуття строку ув'язнення!
повернення до нормального життя в суспільстві правопорушник
виявляється не тільки готовим, а Й здатним підкоритися закону та
забезпечити своє існування.

59. Для цього установа мусить використовувати всі виправні,
виховні, моральні і духовні сили і види допомоги, якими вона во-
лодіє І які вважає придатними, застосовуючи їх з урахуванням по-
треб перевиховання кожного в'язня.

60. 1) Режим, прийнятий в закладі, повинен прагнути зводити
до мінімуму різницю між життям у в'язниці І життям на свободі,
що вбиває у в'язня почуття відповідальності та усвідомлення
людської гідності.

2) Бажано, щоб перед завершенням терміну покарання вжива-
лись заходи до поступового повернення в'язнів до життя в су-
спільстві. Цієї мети можна досягти, враховуючи особливості кож-
ного правопорушника, вводячи особливий режим для звільнюва-
них або в самому закладі, або в якомусь іншому закладі чи звіль-
нюючи в 'язнІв на іспитовий термін, протягом якого вони все ж ли-
шаються під наглядом, при умові, що такий нагляд не покла-
дається на міліцію і поєднується з ефективною соціальною допо-
могою.

61. У спілкуванні з в'язнями слід підкреслювати не їхню ізоля-
цію від суспільства, а ту обставину, що вони продовжують лиша-
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тися його членами. Тому треба всюди, де це можливо, заохочува-
ти громадські організації до співробітництва з персоналом за-
кладів з метою повернення в'язнів до життя в суспільстві. При
кожному закладі повинні бути соціальні працівники, які піклува-
лися б про підтримування І зміцнення бажаних стосунків в'язня з
його сім'єю та соціальними організаціями, що могли б зберегти за
собою максимум сумісних із законом і умовами вироку прав у га-
лузі їхніх громадянських інтересів та інших соціальних пільг.

62. Медичні заклади повинні виявляти всі фізичні і психічні за-
хворювання або вади, які могли б перешкодити перевихованню
в'язня, і піклуватися про вилікування їх. Для цього заклади повин-
ні мати можливість забезпечувати необхідне медичне, хірургічне
та психіатричне обслуговування.

63.1) Втілення в життя цих принципів потребує індивідуально-
го підходу до в'язнів, а відповідно і наявності гнучкої системи
класифікації їх по групах; тому бажано, щоб такі групи розміщу-
вались в окремих закладах, які підходять для роботи з кожною з
груп.

2) У цих закладах не обов'язково вживати однакових заходів
безпеки для кожної групи. Бажано навіть градуювати суворість
цих заходів залежно від групи. Найсприятливіші умови перевихо-
вання ретельно вибраних в'язнів існують у відкритих закладах, де
основний акцент робиться не на фізичних засобах попередження
втеч, а на самодисципліні.

3) Бажано, щоб число в'язнів у закладі було не занадто великим
для того, щоб можна було застосувати індивідуальний підхід. У
деяких країнах прийнято, що контингент такого роду закладів
не повинен перевищувати 500 осіб. У відкритих закладах треба
утримувати якнайменше в'язнів.

4) 3 іншого боку, в'язниці повинні мати достатні розміри для
того, щоб у них можна було забезпечити потрібні можливості й
обслуговування.

64. Обов'язки суспільства не припиняються з виходом в'язня на
волю. Тому необхідно мати державні або приватні органи, здатні
виявляти дійове піклування про в'язнів, які звільняються, борю-
чись Із їхніми упередженнями та забобонами, жертвами яких вони
є, і допомагаючи їм знову включитися в життя суспільства.

Пільги

70. У кожному закладі треба мати систему пільг і розробляти
різні методи поводження з різними категоріями в'язнів, щоб
заохотити їх до доброї поведінки, розвивати в них почуття відпо-
відальності, прищеплювати їм інтерес до перевиховання і домага-
тися їхньої співпраці в цьому.
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Праця

71. 1) Праця в'язня не повинна завдавати Йому страждань.
2) Усі засуджені в'язні повинні працювати відповідно до їхніх

фізичних і психічних здібностей, засвідчених лікарем.
3) На в'язнів слід покладати корисну роботу, достатню для

того, щоб заповнити нормальний робочий день.
4) Робота, якою забезпечуються в'язні, повинна бути такою,

щоб підвищувати або давати їм кваліфікацію, що дозволила б їм
зайнятися чесною працею після звільнення.

5) В'язнів, які здатні мати з цього користь, особливо неповно-
літніх, треба навчати корисних ремесел.

6) В'язні повинні мати можливість виконувати роботу за своїм
вибором, якщо це сумісно з правильним вибором ремесла і вимо-
гами управління та дисципліни в закладі.

72. 1) Організація і методи роботи в закладах повинні макси-
мально наближатися до тих, що прийняті за стінами закладів, щоб
в'язні привчилися таким чином до умов праці на волі.

2) Однак інтереси в'язнів і їхню професійну підготовку не варто
підкоряти міркуванням про отримання прибутку від в'язничного
виробництва.

73. 1) Керівництво промисловим і сільськогосподарським
виробництвом в закладах найкраще покладати на саме тюремне
управління, а не на приватних підрядників.

2) В'язні, що виконують роботу, яка не контролюється закла-
дом, повинні перебувати під постійним наглядом співробітників
останнього. Крім випадків, коли в'язні виконують роботи для ін-
ших державних закладів, роботодавці мусять виплачувати закла-
ду повні ставки заробітної плати, що належиться за відповідну ро-
боту, з урахуванням продуктивності праці в'язнів.

74. 1) Правила, що стосуються безпеки праці та охорони здо-
ров'я вільних робітників, повинні застосовуватися і в закладах.

2) У разі каліцтва на виробництві або професійних захворю-
вань треба виплачувати компенсацію. Умови цієї компенсації ма-
ють бути не менш сприятливими, ніж умови компенсації, передба-
чені законом для вільних робітників.

75. 1) Максимальна тривалість робочого дня чи тижня встанов-
люється законом або на основі адміністративних постанов, з ура-
хуванням місцевих правил і звичаїв для умов праці вільних робіт-
ників.

2) Робочий час треба розподіляти таким чином, щоб в'язні мали
принаймні один день відпочинку на тиждень, а також час для на-
вчання та інших видів діяльності, що необхідні для їхнього пере-
виховання.
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76.1) За свою працю в'язні повинні отримувати справедливу
винагороду в рамках певної системи.

2) Відповідно до цієї системи в'язні повинні мати можливість
витрачати в крайньому разі частину зароблених ними коштів на
придбання дозволених предметів особистого вжитку і посилати
частину свого заробітку сім'ї.

3) Ця система повинна також передбачати, що частина заробле-
них в'язнем грошей лишається на збереженні адміністрації, яка
передає йому ці заощадження в момент його звільнення.

Стосунки із зовнішнім світом
і опіка після звільнення

79. Особливу увагу треба приділяти підтриманню і зміцненню
зв'язків між в'язнем та його сім'єю, коли вони бажані і служать ін-
тересам обох сторін.

80.3 самого початку відбування терміну покарання слід думати
про майбутнє, яке чекає в'язня після його звільнення. Тому треба
допомагати йому підтримувати і зміцнювати зв'язки з особами та
установами, що знаходяться за стінами закладу, які здатні захис-
тити інтереси його сім'ї І сприяти включенню Його в життя су-
спільства після звільнення.

81. 1) Державні або інші органи та установи, що допомагають
звільненим в'язням знаходити своє місце в суспільстві, повинні
там, де це можливо І необхідно, піклуватися про те, щоб такі в'яз-
ні отримували необхідні документи і свідоцтва, знаходили при-
датне житло і роботу, мали придатний і достатній для даного
клімату і пори року одяг, володіли засобами, достатніми для пере-
їзду на місце призначення і для життя протягом періоду, що нас-
тає після звільнення.

2) Акредитовані представники таких установ повинні мати
можливість відвідувати в'язничні заклади і осіб, що там ув'язнені.
З ними треба консультуватися про перспективи подальшого жит-
тя в'язнів із самого початку строку їхнього ув'язнення.

3) Бажано, щоб робота таких установ централізувалася або ко-
ординувалася в межах можливого, з тим, щоб забезпечувати
максимально ефективне використання їх роботи.

В. Душевнохворі та розумово відсталі в'язні

82. 1) Особи, визнані душевнохворими, не підлягають тюрем-
ному ув'язненню. Тому слід вживати заходів для якнайшвидшого
переведення їх у заклади для душевнохворих.

2) В'язнів, які страждають іншими психічними захворюван-
нями чи мають подібні вади, треба брати під нагляд І лікувати в
спеціальних закладах під керівництвом лікарів.
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3) За час перебування їх у в'язниці такі в'язні повинні знахо-
дитися під особливим лікарським наглядом.

4) Медичні та психіатричні служби, що працюють у пенітен-
ціарних закладах, повинні забезпечувати психічне лікування всіх
в'язнів, що потребують його.

83. У співробітництві з компетентними закладами бажано вжи-
вати необхідних заходів, щоб забезпечувати психіатричний до-
гляд за звільненими в'язнями, а також сошально-психіатричну
опіку над ними.

С. Особи, які перебувають під арештом
або чекають суду

84. 1) Особи, що були заарештовані чи перебувають в ув'язнен-
ні за звинуваченням у кримінальному злочині й утримуються
або в відділеннях міліції, або у в'язниці, але ще не викликані в суд
і не засуджені, називаються далі в Правилах «в'язнями, що пере-
бувають під слідством».

2) В'язні, що перебувають лід слідством, вважаються невинни-
ми, і з ними слід обходитися відповідно.

3) При умові дотримання законоположень, що стосуються сво-
боди особистості чи передбачають процедуру поводження з в'яз-
нями, що перебувають під слідством, до цих в'язнів слід застосо-
вувати особливий режим, основні правила якого подано нижче.

85. 1) В'язнів, які перебувають під слідством, слід утримувати
окремо від засуджених.

2) Молодих в 'язнів, які перебувають під слідством, сад
утримувати окремо від дорослих і загалом в окремих закладах,

86. На ніч в'язнів, які перебувають під слідством, слід розміщу-
вати поодинці в окремих приміщеннях, враховуючи, однак, місце-
ві особливості, що пояснюються кліматичними умовами.

87. Коли це не порушує прийнятого в закладі порядку, в'язням,
які перебувають під слідством, можна дозволити, якщо вони того
бажають, одержувати їжу зі сторони, за їхній власний рахунок,
або через органи в'язничної адміністрації, або членів їхньої сім'ї
чи друзів. В іншому випадку харчування в'язня забезпечується ад-
міністрацією.

88. 1) В'язні, що перебувають під слідством, мають право носи-
ти цивільний одяг, за умови, що він утримується в чистоті і має
пристойний вигляд.

2) Якщо в'язень, який перебуває під слідством, носить в'язнич-
не обмундирування, то воно повинно відрізнятися від обмундиру-
вання засуджених.

89. В 'язням, які перебувають під слідством, завжди треба нада-
вати можливість працювати. Однак працювати вони незобов'яза-
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ні. Якщо такий в'язень вирішує попрацювати, його робота повин-
на оплачуватися.

90. Усі в'язні, які перебувають під слідством, повинні мати
можливість придбати на власні кошти або за рахунок третіх осіб
книги, газети, письмове приладдя та Інші предмети, що дає їм змо-
гу проводити час із користю, за умови, що ці речі сумісні з інтере-
сами правосуддя, вимогами безпеки і нормальним ходом життя в
закладі.

91. В'язням, які перебувають під слідством, дозволяється корис-
туватися під час перебування їх у в'язниці послугами їхнього влас-
ного лікаря або стоматолога, якщо їхнє прохання про це видається
виправданим І якщо вони сплатили пов'язані з цим видатки.

92. В'язні, які перебувають під слідством, повинні мати можли-
вість негайно інформувати сім'ю про факт їхнього затримання, а
також користуватися розумною можливістю спілкування з родича-
ми і друзями, підпадаючи при цьому тільки під ті обмеження і на-
гляд, що необхідні для належного виконання правосуддя, дотри-
мання вимог безпеки і забезпечення нормальної роботи закладу.

93.3 метою свого захисту в'язні, які перебувають під слідством,
повинні мати право звертатися там, де це можливо, до безплатної
юридичної консультації, приймати в ув'язненні юридичного рад-
ника (адвоката), який взяв на себе їх захист, підготовлювати і пере-
давати йому конфіденційні інструкції. З цією метою на їхню вимо-
гу треба надавати в їхнє розпорядження письмове приладдя.
Побачення в'язня з його юридичним радником повинні відбувати-
ся на очах, але за межами слуху міліцейських або в'язничних орга-
нів.

Свод принципов
защитьі всех лиц, подвергаемьіх задержанню

или заключению в какой бьі то ни бьіло форме

Утверждено резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН
от 9 декабря 1988 года № 43/173

Сфера применения Свода принципов

Настоящие Принципьі применяются для загцитьі всех лиц, под-
вергаемьіх задержанню или заключению в какой бьі то ни бьіло
форме.

Употребление терминов

Для целеи Свода принципов:
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a) слово «арест» означает акт задержання лица по подозрениюя
совершении какого-либо правонарушения или по решению како-
го-либо органа;

b) слова «задержаггаое лицо» означагот любое лицо, лишенное
личной свободи не в результате осужденяя за совершение право-
нарушения;

c) слова «заключенное лицо» означают любое лицо, лишенное
личной свободьі в результате осуждения за совершение какого-
либо правонарушения;

d) слово «задержание» означает состояние задержанного лица,
определение которого приводится вьіше;

є) слово «заключение» означает состояние заключенного лиш,
определение которого приводится вьіше;

f) слова «судебньш или иной орган» означают судебньш или
иной орган в соответствии с законом, статус и положение кото-
рого обеспечивают максимально прочньїе гарантии компетентно-
сти, беспристрастности и независимости.

Принцип 1

Все лица, подвергнутью задержанню или заключению в каші
бьі то ни бьіло форме, имеют право на гуманное обращение І
уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Принцип 2

Арест, задержание или заключение осуществляются только в
строгом соответствии с положеннями закона и компетентними
должностньши лицами или лицами, уполномоченньгми законом
для зтой цели.

Принцип З

В интересах лиц, подвергаемьіх задержанню или заключению в
какой бьі то ни бьіло форме, не допускается никакое ограничешіє
или умаление каких бьі то ни бьшо прав человека, признаваемьіх
или существующих в каком-либо государстве в соответствии с
правом, конвенциями, правилами или обьічаями, на том основа-
ний, что зти права не признаются или признаются в меньшемобь-
еме в настоящем Своде принципов.

Принцип 4

Задержание или заключение в какой бьі то ни бьіло форме и все
мерьі, затрагивающие права человека, применительно к задержан-
ньім или находящимся в заключении лицам, должньї осущест-
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вляться в силу постановления или подлежать зффективному кон-
тролю судебного или другого органа.

Принцип 5

1. Настоящие принципи применяются ко всем липам в пре-
делахтерритории любого данного государства без какого бьі то ни
бьшо различия, как то в отношении расьі, цвета кожи, пола, язьїка,
религии или верования, политических или иньїх убеждений, на-
ционального, зтнического или соціального происхождения, иму-
щественного, сословного или иного положення.

2. Мерн, применяемьіе в рамках закона и предназначенньїе спе-
циально для защитьі прав и особого статуса женщин, в особенно-
сги беременньїх женщин и кормящих матерей, а также детей, под-
ростков, престарельїх, больньїх или инвалидов, не рассматрива-
ются как дискриминационньїе. Вопрос о необходимости и приме-
нении таких мер всегда подлежит рассмотрениго судебньш или
другим органом.

Принцип 6

Ни одно задержанное или находящееся в заклгочении лицо
не должно подвергаться пьіткам или жестоким, бесчеловечньїм
или унижающим достоинство видам обращения или наказания*.
Никакие обстоятельства не могут служить оправданием для пьі-
ток или других жестоких, бесчеловечньїх или унижающих до-
стоинство видов обращения или наказания.

Принцип 7

1. Государствам следует запрещать в законодательном порядке
любьіе деЙствия, противоречащие правам и обязанностям, содер-
жащимся в настоящих Принципах, налагать за такие деЙствия со-
ответствующие санкции и проводить беспристрастное расследо-
вание по жалобам.

2. Должиостньїе лица, имеющие основания считать, что про-
изошло или может произойти нарушение настоящего Свода прин-
ципов, должнн сообщить об зтом вьішестоящим властям, и когда
зто необходимо, другим соответствующим властям или органам,

* Термин «жестокие, бесчеловечньіе или унижающие достоинство видьі обра-
щения или наказания» должсн толковаться таким образом, чтобьі обеспечить, по
возможности, наиболес широкую защиту против злоупотреблений физического
или психологического характера, включая содержание задержанного или находя-
щегося в заключении лица в условиях, которьіе лишают его, временно или постоян-
но, любого из его природних чувств, таких как зрение, слух, пространственная или
временная ориентация,
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на которьіе возложеньї полномочия по надзору или исправлению
положення.

3. Любое другое лицо, имеющее основание считать, что про-
изошло или может произойти нарушение настоящего Свода прин-
ципов, имеет право сообщить об зтом в вьішестоящие по отноше-
нию к причастньїм должностньїм лицам инстанции, а также дру-
гим соответствующим властям или органам, на которьіе возло-
женьї полномочия по надзору или исправлению положення.

Принцип 8

К задержанньїм лицам применяется режим, соответствующий
их статусу неосужденньїх лиц. В зтой связи они всегда, когдазто
возможно, помещаются отдельно от лиц, находящихся в заклю-
чении.

Принцип 9

Власти, производящие арест лица, его задержание или ведущие
расследование дела, осуществляют лишь полномочия, предостав-
ляемьге им по закону, и осуществление зтих полномочий может
бьіть обжаловано в судебном или ином органе, предусмотренном
законом.

Принцип 10

Каждому арестованному сообщаются при аресте причини его
ареста и без промедлений сообщается любое предьявленное ему
обвинение.

Принцип 11

1. Лицо не может находиться в задержании без предоставления
зффективной возможности бьіть в срочном порядке заслушанньїн
судебньш или иньш органом. Задержанное лицо имеет право само
виступать в свою защиту или пользоваться помощью адвоката,
как зто предусмотрено законом.

2. До сведения задержанного лица или его адвоката, если таковой
имеется, без промедлений доводится полная информация о любом
постановлений о задержании, а также о причинах задержання.

3. Судебньш или иной орган должен иметь полномочия для
рассмотрения, в случае необходимости, основания для продолже-
ния задержання.

Принцип 12

1. Надлежащим образом заносятся в протокол:
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a) причини ареста;
b) время ареста зтого лица и время, когда такоє лицо бьто пре-

провождено в место содержання, а также время первого появле-
ння перед судебньїм или иньхм органом;

c) фамилии соответствующих должностньїх лиц правоохра-
нительннх органов;

d) точньїе данньїе в отношении места содержания.
2, Такие протоколи представляются задержанному или его

адвокату, если таковой имеется, в предписанной законом форме.

Принцип 13

Любому лицу в момент ареста и в начале задержання или
заключения или вскоре после зтого органом, ответственньш за
арест, задержание или заключение, соответственно, доводятся до
сведения и раз-ьясняются его права и как оно может осуществить
зти права.

Принцип 14

Лицо, которое недостаточно хорошо понимает или говорит на
язьіке, используемом властями, ответственньши за его арест,
задержание или заключение, имеет право на получение как можно
скорее на язьіке, которьш он понимает, информации, указанной в
принципах 10,11 (пункт 2), 12 (пункт 1) и 13, и на получение помо-
щи переводчика, если необходимо бесплатной, в связи с юридиче-
ским разбирательством после его ареста.

Принцип 15

Несмотря на исключения, содержащиеся в пункте 4 принципа
16 и пункте 3 принципа 18, задержанному или находящемуся в
заключении лицу может бьіть отказано в связи с внешним миром,
и в частности с его семьеи или адвокатом, в течение периода,
не превьішающего нескольких дней.

Принцип 16

1. Вскоре после арєста и после каждого перевода из одного мес-
та задержання или заключения в другое задержанное или находя-
щееся в заключении лицо имеет право обратиться в компетентньш
орган с просьбой уведомить членов его семьи или других соответ-
ствующих лиц по его вибору о его аресте, задержании или заклю-
чении или же о переводе и о месте, в котором оно содержится.

2. Если задержанное или находящееся в заключении лицо явля-
ется иностранцем. ему должно бьгть без промедления сообщено о
его праве связаться с помощью надлежащих средств с консуль-
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ством или дипломатическим представительством государства,
гражданином которого оно является или которое иньїм образом
правомочно полупить такое сообщение в соответствии с междуна-
родньш правом, или с представителем компетентной международ-
ной организации, если оно является беженцем или каким-либо
иньїм образом находится под защитой межправительственной ор-
ганизации.

3. Если задержанное или находящееся в заключении лицо явля-
ется несовершеннолетним или не способно осознать свои права,
то упомянутьій компетентньш орган по своей инициативе берет на
себя обязательство по уведомлению, упомянутому в настоящем
принципе. Особое внимание должно уделяться уведомлению ро-
дителей и опекунов.

4. Любое уведомление, упомянутое в настоящем принципе,
должно отправляться или разрешаться компетентним органом без
промедления. Компетентньш орган может, однако, отсрочить уве-
домление на разумньїй период, если того требуют исклгочитель-
ньіе обстоятельства расследования.

Принцип 17

1. Задержанное лицо имеет право на получение юридической
помощи со сторони адвоката. Оно вскоре после ареста информи-
руется компетентним органом о своем праве, и ему предостав-
ляготся разумньїе возможности для осуществления з-того права.

2. Если задержанное лицо не имеет адвоката по своєму вьібору,
оно во всех случаях, когда зтого требуют интересьі правосудия,
имеет право воспользоваться услугами адвоката, назначенного
для него судебньїм или иньїм органом, без оплати его услут, если
зто лицо не располагает достаточньїми денежньїми средствами.

Принцип 18

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет пра-
во связьіваться и консультироваться с адвокатом.

2. Задержанному или находящемуся в заклгочении лицу предо-
ставляются необходимое время и условия для проведення
консультаций со своим адвокатом.

3. Право задержанного или находящегося в заключении лица на
его посещение адвокатом, на консультаций и на связь с ним, без
промедления или цензурьі и в условиях полной конфиденпиально-
сти, не может бьіть временно отменено или ограничено, кроме ис-
ключительньїх обстоятельств, которьіе определяются законом или
установленнями в соответствии с законом правилами, когда, по
мнению судебного или иного органа, зто необходимо для поддер-
жания безопасности и порядка.
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4. Свидания задержанного или находящегося в заключении ли-
ца с его адвокатом могут иметь мєсто в условиях, позволяющих
должностному лицу правоохранительньїх органов видеть их, но
не сльшіать.

5. Связь задержанного или находящегося в заключєнии лица с
его адвокатом не может использоваться как свидетельство про-
тав обвиняемого или находящегося в заключении лица, если она
не имеет отношения к совершаемому или замишляемому прес-
туплению.

Принцип 19

Задержанному или находящемуся в заключении лицу пре-
доставляется, в частности, право на посещение членами семьи и
переписку с ними, а также соответствующую возможность сно-
ситься с внешним миром согласно разумньїм условиям и ограни-
чениям, содержащимся в законе и в установленньїх в соответ-
ствии с законом правилах.

Принцип 20

По просьбе задержанного или находящегося в заключении ли-
ца оно содержится, если зто возможно, в месте задержання или за-
ключєния, находящемся на разумном удалении от его обьічного
места проживання.

Принцип 21

1. Запрещается злоупотреблять положением задержанного или
находящегося в заключении липа с целью принуждения его к при-
знанню, какому-либо иному изобличению самого себя или даче
показаний против любого другого лица.

2. Ни одно задержанное лицо не должно подвергаться по время
допроса насилию, угрозам или таким методам дознания, которьіе
иарушают его способность принимать решения или вьіносить су-
ждения.

Принцип 22

Ни одно задержанное или находящееся к заключении лицо
не должно даже с его согласия подвергаться каким-либо меди-
цинским или научньїм опитам, могущим повредить его здоровью.

Принцип 23

1. Про до л жител ьн ость любого допроса задержанного или на-
ходящегося в заключении лица и перерьівов между допросами, а
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также фамилии должностньїх лиц, проводящих допрос, и друї
присутствующих лиц фиксируются и удостоверяются в та»
форме, какая может бьіть предписана законом.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо или (.
адвокат, когда зто предусмотрено законом, имеют доступ к В
формации, о которой говорится в пункте 1 настоящего принциш

Принцип 24

Задержанному или находящемуся в заключении лицу пр
доставляется возможность пройти надлежащее медицинское оі
следование в возможно кратчаишие сроки после его прибьітия
место задержання или заключения; впоследствии ему предої
тавляется медицинское обслуживание и лечение всякий раз, когд
в зтом возникает необходимость. Обслуживание и лечение прі
доставляю тс я бесплатно.

Принцип 25

Задержанное или находящееся в заключении лицо или его адно
кат, при условии соблюдения лишь разумньїх условий, необходи
мьіх для поддержания безопасности и порядка в месте задержанш
или заключения, имеют право обращаться в судебньш или иноіі
орган с просьбой или прошением о повторном медицинском об-
следовании или заключении.

Принцип 26

Факт прохождения задержанньш или находящимся в заключе-
нии лицом медицинского обследования, фамилия врача и резуль-
тати такого обследования должньїм образом фиксируются в про-
токоле. Обеспечивается доступ к зтому протоколу. Способи та-
кого доступа определяготся соответствующими нормами нацио-
нального законодательства.

Принцип 27

Несоблгодение зтих принципов при получении доказательав
принимается во внимание при определении допустимости таких
доказательств против задержанного или находящегося в заключе-
нии лица.

Принцип 28

Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет право
получать, если зто из государственньгх источников, то в пределах
имеющихся средств, в разумньїх количествах учебньїе, художе-
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ственньїе и информационньїе материальї при соблюдении разум-
них условий, обеспечивающих безопасность и порядок в местах
задержання или заключения.

Принцип 29

1. В целях наблюдения за строгим соблгодением соответству-
гоїцих законов и правил места задержання регулярно посєщаются
квалифицированньши и обладающими достаточньїм опьітом ли-
цами, назначаемьіми и ответствешшми перед компетентньтми
властями, ОТЛИЧНЬЇМИ от властей, в непосредственном ведений ко-
торьіх находятся места задержання или заключения.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет пра-
во свободно и в условиях полной конфиденциальности общаться с
лицами, которьіе посещают места задержання или заключения
в соответствии с пунктом 1 при соблюдении разумньїх условий,
необходимнх для обеспечения безопасности и порядка в таких
местах.

Принцип ЗО

1, Характер поведения задержанного или находящегося в за-
ключении лица, представляющий собой дисциплинарное правона-
рушение во время задержання или заключения, вид и продолжи-
тельность дисциплинарного наказания, которое может бьіть нало-
жено, а также власти, в компетенции которьтх входит назначение
такого наказания, должньї бьіть точно определенн в надлежащим
образом опубликованньтх законах или установленньїх в соответ-
ствии с законом правилах.

2. Задержанное или находящееся в заключении лицо имеет пра-
во бьіть заслушанньїм до наложения дисциплинарньїх санкций.
Оно имеет право обжаловать такие мерьі перед вищестоящими
властями.

Принцип 31

Соответствующие власти принимают мерьі для обеспечения
согласно национальному законодательству, в случае необходи-
мости, помощи членам семей задержанньїх или находящихся в
заключении лиц, находящимся на их иждивении, в особенности
несовершеннолетким лицам, и уделяют особое внимание надле-
жащей опеке над детьми, оставшимися без присмотра.

Принцип 32

1. Задержанное лицо или его адвокат имеют право в любое вре-
мя возбудить в соответствии с внутренним законодательством
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разбирательство перед судебньїм или иньш органом для оспари-
вания законности задержання зтого лица с целью достижения
немедленного его освобождения, если такое задержание является
незаконним.

2. Упомянутое в пункте 1 разбирательство должно бьіть про-
стьім, бьістрьім и бесплатньїм для лиц, не имеющих соответству-
гощих средств. Власти, осуществляющие задержание, должньї без
неоправданньїх задержек представить задержанное лицо органу,
рассматривающему его дело.

Принцип 33

1. Задержанное или находящееся в заключении лицо или его
адвокат имеют право направить в органьї, ответственньїе за управ-
ление местом задержання или заключения, и в более вьісокие
инстанции, а в случае необходимости — соответствующим орга-
нам, уполномоченньїм рассматривать жалобьі или предоставлять
средства защитьі, — просьбу или жалобу относительно обрашения
с данньїм лицом, в частности в случае пьіток или другого жестоко-
го, бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство
вида обращения.

2. В тех случаях, когда ни задержанное или находящееся в
заключении лицо, ни его адвокат не имеют возможности осуще-
ствить его права в соответствии с пунктом 1, такое право могут
осуществить член семьи задержанного или находящегося в заклю-
чении лица или какое-либо другое лицо, которое осведомлено об
зтом деле.

3. Обеспечивается конфиденциальньш характер просьби или
жалобьі, если об зтом просит податель просьбьі или жалоби.

4. Каждая просьба или жалоба без промедлениЙ рассматривает-
ся, и ответ дается без неоправданной задержки. В случае отклоне-
ния зтой просьбьг или жалобьі или в случае неоправданной за-
держки податель просьбьі или жалобьі может направить ее в
судебньш или иной орган. Как задержанное или находящееся в за-
ключении лицо, так и любой податель просьбьі или жалобьі в со-
ответствии с пунктом 1 не могут подвергаться преследованиям за
подачу просьбьг или жалобьі.

Принцип 34

Если смерть или исчезновение задержанного или находящего-
ся в заключении лица происходит во время его задержання или за-
ключения, то судебньш или иной орган проводит расследоваше
либо по своей собственной инициативе, либо по просьбе члена се-
мьи такого лица или любого лица. располагающего сведениями по
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данному делу. Если зто оправдано обстоятельствами, то такое
расследование проводится на такой же процедурною основе вся-
кий раз, когда смерть или исчезновение происходят вскоре после
истечения срока задержання или заклгочения. Результати тако-
го расследования или доклад о нем предоставляготся по просьбе,
если зто не наносит ущерба проводимому утоловному расследо-
ванию.

Принцип 35

1, Ущерб, причиненими в результате действий или упущений
государственного должностного лица в нарушение прав, содержа-
щихся в настоящих принципах, подлежит возмещению согласно
примєнимьш нормам об ответственности, предусмотренньїм вну-
тренним законодательством.

2. Информация, которуто требуется зафиксировать согласно на-
стоящим принципам, предоставляется в соответствии с процеду-
рами, предусматриваемьши национальньїм законодательством,
для использования при предьявлении исков о возмещении ущерба
в соответствии с настоящим принципом.

Принцип 36

1. Задержанное лицо, подозреваемое или обвиняемое в совер-
шении уголовного преступления, считается невиновньш и имеет
право на обращение с ним как с таковьім до тех пор, пока его
виновность не будет доказана согласно закону в ходе открьітого
судебного разбирательства, на котором оно располагало всеми га-
рантиями, необходимьіми для своей защитьі.

2. Арест или задержание такого лица на период проведення
следствия и судебного разбирательства осуществляется только в
целях. отправления правосудия на основаниях и в соответствии с
условиями и процедурами, установленньїми законом. Запреща-
ется введение ограничений в отношении такого лица, в которьіх
нет непосредственной необходимости с точки зрения целєй за-
держання или устранения помех для хода расследования или от-
правления правосудия либо поддержания безопасности и порядка
в месте задержання.

Принцип 37

Лицо, задержанное по уголовному обвинению, вскоре после его
ареста представляется судебному или иному органу, определенно-
му законом. Такой орган должен без промедления принять реше-
ние относительно законности и необходимости задержання. Никто
не может бьтть задержан на период проведення следствия или су-
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дебного разбирательства без письменного постановления такого
органа. Задержанное лицо, когда его доставят в такой орган, имеет
право вьіступить с заявлением по поводу обращения с ним в пери-
од задержання.

Принцип 38

Лицо, задержанное по уголовному обвинениго, имеет право на
судебное разбирательство в разумньїе сроки или на освобождение
до суда.

Принцип 39

За исключением особьіх случаев, предусмотренньїх законом, и
если судебньш или иной орган не примет ипого решения в интере-
сах отправления правосудия, лицу, задержанному по уголовному
обвинению, предоставляется возможность получить освобожде-
ние на период проведення суда на условиях, которьіе могутуста-
навливаться в соответствии с законом. Такой орган держит вопрос
о необходимости задержання в поле зрения.

Общее положение

Ничто в настоящем Своде принципов не должно истолковьі-
ваться в смисле ограничения или отхода от любого права, как оно
определено в Международном пакте о гражданских и политиче-
ских правах*.

Основні положення
про роль адвокатів

Прийняті VIII Конгресом ООН
по запобіганню злочинам

1 серпня 1990 року

Оскільки:
Статут Організації Об'єднаних Націй підтверджує право лю-

дей усього світу на створення умов, за яких законність буде додер-
жуватися, і проголошує як одну з цілей досягнення співробітницт-
ва у створенні й підтриманні поваги до прав людини і основних
свобод без поділу за ознаками раси, статі, мови та релігії;

Загальна декларація про права людини утверджує принципи
рівності перед законом, презумпцію невинності, право на неупе-
реджений і відкритий розгляд справи незалежним і справедливим

* См. Резолюцию 2200 А (XXI).
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судом, а також усі гарантії, необхідні для захисту особи, обвину-
ваченої у вчиненні караного діяння;

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права додат-
ково проголошує право бути вислуханим без тяганини та право на
неупереджене і відкрите слухання справи компетентним, неза-
лежним і справедливим судом, передбаченим законом;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права
нагадує про обов'язок держав відповідно до Статуту ООН спри-
яти загальній повазі й додержанню прав людини і основних сво-
бод;

Звід принципів для захисту усіх осіб, затриманих або тих, які
перебувають в умовах тюремного ув'язнення, передбачає, що
кожній затриманій особі має бути надано право на допомогу, кон-
сультацію з адвокатом і можливість спілкуватися з ним;

стандартні мінімальні правила утримання ув'язнених рекомен-
дують, зокрема, щоб юридична допомога і конфіденційність у
процесі її здійснення були гарантовані для осіб, які перебувають в
ув'язненні;

Гарантії, що забезпечують захист осіб, яким загрожує смертна
кара, підтверджують право кожного, кому пред'явлено або може
бути пред'явлено обвинувачення, котре тягне за собою як міру по-
карання смертну кару, одержувати необхідну юридичну допомогу
в усіх стадіях розслідування і розгляду справи відповідно до ст. 14
Міжнародного пакту про громадянські і політичні права;

Декларація про основні принципи юстиції для жертв злочину й
перевищення влади рекомендує вжиття заходів на міжнародному
й національному рівні для поліпшення доступу до юстиції й спра-
ведливого ставлення, відшкодування шкоди, компенсації і допо-
мога для жертв злочину;

Адекватне забезпечення прав людини і основних свобод, на які
усі люди мають право, надається їм в економічному, соціальному,
культурному, суспільному і політичному житті і вимагає, щоб усі
люди мали ефективну можливість користування юридичною до-
помогою, здійснюваного незалежною юридичною професією.

Професійні асоціації адвокатів відіграють важливу роль у під-
триманні професійних стандартів та етичних норм, захищають
своїх членів від переслідувань та необгрунтованих обмежень і по-
сягань, забезпечують юридичну допомогу для усіх, хто мас у ній
потребу, та кооперуються з урядом та іншими інститутами для до-
сягнення цілей правосуддя і суспільного інтересу.

Основні положення про роль адвокатів, викладені нижче, сфор-
мульовано так, щоб допомагати державам-учасницям у їх завдан-
ні сприяти і забезпечувати належну роль адвокатів, яка має по-
важатися і гарантуватися урядами при розробці національного
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законодавства та його застосуванні як адвокатами, так і суддями,
прокурорами, членами законодавчої та виконавчої влади і су-
спільством в цілому; ці принципи мають також застосовуватися
до осіб, які здійснюють адвокатські функції без одержання фор-
мального статусу адвоката.

Доступ до адвокатів і юридичної допомоги

1. Будь-яка людина в праві звернутися по допомогу до адвоката
за своїм вибором для підтвердження своїх прав і захисту в усіх
стадіях кримінальної процедури.

2. Уряди повинні гарантувати ефективну процедуру і працюючий
механізм для реального і рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які
проживають на його території і підпорядковані його юрисдикції
незалежно від раси, кольору шкіри, етнічного походження, статі, мо-
ви, релігії, політичних та інших поглядів, національного або соціаль-
ного походження, економічного чи іншого статусу.

3. Уряди мають забезпечити необхідне фінансування та Інші
ресурси для юридичної допомоги бідним та іншим незаможнім
людям. Професійні асоціації адвокатів мають співробітничати в
організації та створенні умов подання такої допомоги.

4. Уряди та професійні асоціації адвокатів повинні розробити
програму, що має на меті інформування членів суспільства про їх
права і обов'язки, про роль адвокатів у захисті основних свобод.

З цією метою особлива увага має приділятися бідним та іншим
незаможнім людям, оскільки вони самі неспроможні відстоювати
свої права і мають потребу у допомозі адвоката.

Спеціальні гарантії у кримінальній юстиції

5. Обов'язком урядів є забезпечення можливості кожному бути
поінформованим компетентними владами про право одержати до-
помогу адвоката за його вибором при арешті, затриманні або по-
міщенні у тюрму, або обвинуваченні у кримінальному злочині.

6. Будь-яка вищезазначена особа, яка не має адвоката, у випад-
ках, коли інтереси правосуддя вимагають цього, повинна бути за-
безпечена допомогою адвоката, котрий має відповідну компетен-
цію та досвід ведення таких справ, щоб забезпечити її ефективну
допомогу без оплати з її боку, якщо у неї немає необхідних коштів.

7. Уряди повинні забезпечити людині, підданій затриманню,
арешту або поміщеній у тюрму з пред'явленням або без пред'яв-
лення обвинувачення у вчиненні кримінального злочину, швид-
кий допуск до адвоката, у будь-якому випадку не пізніше ніж че-
рез 48 годин з моменту затримання або арешту.

8. Затриманій, заарештованій або поміщеній в тюрму особі ма-
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ють бути забезпечені необхідні умови, час і засоби для зустрічі
або комунікацій й консультацій з адвокатом без зволікань, пере-
шкод І цензура, з повною їх конфіденційністю. Такі консультації
можуть бути в полі зору, проте, за межами чутності уповноваже-
них посадових осіб.

Кваліфікація і підготовка

9. Уряди, професійні асоціації адвокатів та навчальні інститути
мають забезпечити адвокатам одержання відповідної освіти, підго-
товку І знання як їх ідеалів та етичних обов'язків, так і прав людини
та основних свобод, визнаних національним і міжнародним правом.

10. Обов'язком урядів, професійних асоціацій адвокатів і на-
вчальних інститутів є забезпечення відсутності дискримінації при
допущенні осіб до адвокатської практики або до продовження
практики за ознаками раси, кольору шкіри, статі, етнічного похо-
дження, релігії, політичних та Інших поглядів, наявності власно-
сті, місця народження, економічного або іншого становища.

11. У країнах, де існують групи, общини або регіони, потреби
яких у юридичній допомозі не забезпечені, особливо коли такі
групи мають відмінності в культурі, традиціях, мові або були
жертвами дискримінації у минулому, уряди, професійні асоціації
адвокатів та навчальні інститути мають вжити спеціальних захо-
дів до створення сприятливих умов для осіб з цих груп, які бажа-
ють займатися юридичною практикою, і забезпечити їм підготов-
ку, необхідну для задоволення потреб цих груп.

Обов'язки і повноваження

12. Адвокати повинні постійно дбати про честь і гідність своєї
професії як важливі учасники здійснення правосуддя.

13. Обов'язки адвоката щодо клієнта мають включати:
а) консультації клієнта про його права та обов'язки, з роз'яс-

іенням принципів роботи правової системи, оскільки вони сто-
уються прав і обов'язків клієнта;

б) надання допомоги клієнту будь-яким законним способом та
чинення правових дій для захисту його інтересів;

в) надання клієнту допомоги в судах, трибуналах та адміністра-
ивних органах.

14. Надаючи допомогу клієнтам при здійсненні правосуддя, ад-
жати повинні додержувати прав людини й основних свобод, ви-
иних національним і міжнародним правом, діяти вільно і напо-
їгливо відповідно до закону і визнаних професійних стандартів
і етичних норм,

15. Адвокат має бути лояльним до інтересів свого клієнта.
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Гарантії діяльності адвокатів
16. Уряди мають забезпечити адвокатам:
а) можливість здійснювати їх професійні обов'язки без заляку-

вання, перешкод, завдання турботи Й недоречного втручання;
б) можливість вільно пересуватися і консультувати клієнта у

своїй країні та за кордоном;
в) виключення можливості піддавати покаранню або погрожу-

вати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміні-
стративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані від-
повідно до визнаних професійних обов'язків, стандартів та етич-
них норм;

17. Там, де безпека адвокатів перебуває під загрозою у зв'язку з
виконанням професійних обов'язків, вони мають бути адекватно
захищені властями.

18. Адвокати не повинні ідентифікуватися з клієнтами та їх
справами у зв'язку з виконанням професійних обов'язків.

19. Суд або адміністративний орган не повинні відмовляти у
праві адвоката, що має допуск до практики, представляти інтереси
свого клієнта, якщо він не був дискваліфікований відповідно до
національного права і практики його застосування й даних поло-
жень.

20. Адвокат повинен мати кримінальний і цивільний імунітет
від переслідувань за заяви, що стосуються справи, зроблені у
письмовій або усній формі при сумлінному виконанні свого обо-
в'язку Й здійсненні професійних обов'язків в суді, трибуналі або
іншому юридичному або адміністративному органі.

21. Обов'язком компетентних влад є забезпечення адвокату
можливості своєчасно знайомитися з інформацією, документами!
матеріалами справи, а у кримінальному процесі - не пізніше закін-
чення розслідування - до судового розгляду.

22. Уряди повинні визнавати і додержувати конфіденційності
комунікацій і консультацій між адвокатом і клієнтом в рамках від-
носин, пов'язаних з виконанням адвокатом своїх професійних
обов'язків.

Свобода висловлювання й асоціацій

23. Адвокати, як І інші громадяни, мають право на вільне ви-
словлювання, віросповідання, об'єднання в асоціації та організа-
ції. Зокрема, вони мають право брати участь у публічних диску-
сіях з питань права, здійснення правосуддя, забезпечення і за-
хисту прав людини, а також право приєднуватися або створювати
місцеві національні і міжнародні організації та відвідувати їх збо-
ри без побоювання обмеження професійної діяльності з причин їх
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законних дій або членства в організації, дозволеній законом. При
здійсненні цих прав адвокати повинні керуватися законом і визна-
ними професійними стандартами та етичними правилами.

Професійні асоціації адвокатів

24, Адвокатам має бути надано право формувати самоврядні
асоціації для представництва їх інтересів, постійного навчання,
перепідготовки й підтримування їх професійного рівня. Виконав-
чі органи професійних асоціацій обираються їх членами і здійс-
нюють свої функції без зовнішнього втручання.

25. Професійні асоціації мають кооперуватися з урядами для
забезпечення права кожного на рівний та ефективний доступ до
юридичної допомоги, з тим, щоб адвокати були здатні за відсутно-
сті недоречного стороннього втручання давати поради і допомага-
ти своїм клієнтам згідно із законом та визнаними професійними
стандартами Й етичними правилами.

2,2.2. Документи Ради Європи

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ
ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Рим, 4 листопада 1950 року

(Витяг)

До тексту Конвенції було внесено поправки відповідно до поло-
жень Протоколу № З (ETS No. 45), який набрав чинності 21 верес-
ня 1970 року, Протоколу Яз 5 (ETS No. 55), який набрав чинності
20 грудня 1971 року, і Протоколу № 8 (ETS No. 118), який набрав
чинності 1 січня 1990 року, і цей текст також включив текст
Протоколу № 2 (ETSNo. 44), який відповідно до пункту З статті 5
цього Протоколу був складовою частиною Конвенції з моменту
набрання ним чинності 21 вересня 1970року. Всі положення, що їх
було змінено або доповнено згідно з цими протоколами, заміню-
ються Протоколом № 11 (ETSNo. 155) з 1 листопада 1998 року—
дати набрання ним чинності. З цієї дати Протокол № 9 (ETS No.
140), який набрав чинності 1 жовтня 1994 року, скасовується.

Уряди держав - членів Ради Європи, які підписали цю Кон-
венцію,

беручи до уваги Загальну декларацію прав людини, проголошену
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Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 10 грудн
1948 року,

враховуючи, що ця Декларація має на меті забезпечити загальні
та ефективне визнання і дотримання прав, які в ній проголошені,

враховуючи, що метою Ради Європи є досягнення більшого єд
нання між ЇЇ членами І що одним із засобів досягнення цієї мети <
забезпечення і подальше здійснення прав людини та основний
свобод,

знову підтверджуючи свою глибоку віру в ті основні свободи,
які складають підвалини справедливості і миру в усьому світі і які
найкращим чином забезпечуються, з одного боку, завдяки дієвій
політичній демократії, а з іншого боку, завдяки загальному розу-
мінню і дотриманню прав людини, від яких вони залежать,

сповнені рішучості, як уряди європейських країн, що є одно-
думцями і мають спільну спадщину політичних традицій, ідеалів,
свободи та верховенства права, зробити перші кроки до колектив-
ного забезпечення певних прав, проголошених у Загальній декла-
рації,

домовилися про таке:

Стаття 1. Зобов'язання поважати права людини
Високі Договірні Сторони гарантують кожному, хто перебуває

під їхньою юрисдикцією, права і свободи, визначені в розділі І цієї
Конвенції.

Розділ І. ПРАВА І СВОБОДИ

Стаття 2. Право на життя

1. Право кожного на життя охороняється законом. Нікого не мо-
же бути умисно позбавлено життя інакше ніж на виконання вироку
суду, винесеного після визнання його винним у вчиненні злочину,
за який законом передбачене таке покарання.

2. Позбавлення життя не розглядається як таке, що його вчине-
но на порушення цієї статті, якщо воно є наслідком виключно
необхідного застосування сили:

a) при захисті будь-якої особи від незаконного насильства;
b) при здійсненні законного арешту або для запобігання втечі

особи, яка законно тримається під вартою;
c) при вчиненні правомірних дій для придушення заворушення

або повстання.

Стаття 3. Заборона катування
Нікого не може бути піддано катуванню або нелюдському чи

такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню.
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жувати таку допомогу безоплатно, якщо цього вимагають інтереси
правосуддя;

сі) допитувати свідків обвинувачення або вимагати їхнього до-
питу, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на тих са-
мих умовах, що й свідків обвинувачення;

є) якщо він не розуміє мову, яка використовується у суді, або
не розмовляє нею, - отримувати безоплатну допомогу перекла-
дача.

Стаття 7. Ніякого покарання без закону

1. Нікого не може бути визнано винним у вчиненні криміналь-
ного правопорушення на підставі будь-якої дії або бездіяльності,
яка на час її вчинення не становила кримінального правопорушен-
ня за національними законами або за міжнародним правом. Не мо-
же також призначатися покарання, тяжче від того, яке застосову-
валося на час вчинення кримінального правопорушення.

2. Ця стаття не стоїть на перешкоді судовому розглядові і пока-
ранню будь-якої особи за будь-які дії чи бездіяльність, які на час
їх вчинення становили кримінальне правопорушення згідно із за-
гальними принципами права, визнаними цивілізованими націями.

Стаття 8. Право на повагу до приватного і сімейного життя

1. Кожен має право на повагу до його приватного і сімейного
життя, до житла і до таємниці кореспонденції.

2. Органи державної влади не можуть втручатися у здійснення
цього права інакше ніж згідно із законом і коли це необхідно в де-
мократичному суспільстві в інтересах національної і громадської
безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання
заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з
метою захисту прав і свобод Інших осіб.

Стаття 9. Свобода думки, совісті і віросповідання

1. Кожен має право на свободу думки, совісті і віросповідання;
це право включає свободу змінювати свою релігію або свої пере-
конання, а також свободу сповідувати свого релігію або переко-
нання як одноособово, так і спільно з іншими, прилюдно чи при-
ватно, в богослужінні, ученні, виконанні та дотриманні релігійних
і ритуальних обрядів.

2. Свобода сповідувати релігію або переконання підлягає лише
таким обмеженням, які встановлені законом і є необхідними в де-
мократичному суспільстві в Інтересах громадської безпеки, для
охорони громадського порядку, здоров'я чи моралі або для за-
хисту прав І свобод інших осіб.
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Стаття 10. Свобода вираження поглядів

1. Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право
включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і
передавати інформацію та Ідеї без втручання органів державної
влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає держа-
вам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних
або кінематографічних підприємств.

2. Здійснення цих свобод, оскільки воно пов'язане з обов'язка-
ми і відповідальністю, може підлягати таким формальностям,
умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом в
інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або
громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочи-
нам, для охорони здоров'я або моралі, для захисту репутації або
прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної
інформації або для підтримання авторитету і безсторонності суду
і є необхідними в демократичному суспільстві.

Стаття 11. Свобода зібрань та об'єднання
1. Кожен має право на свободу мирних зібрань та на свободу

об'єднання з іншими, включаючи право створювати профспілки!
вступати до них для захисту своїх інтересів.

2. Здійснення цих прав не підлягає жодним обмеженням, за ви-
нятком тих, які встановлені законом в інтересах національної або
громадської безпеки, для охорони порядку або запобігання злочи-
нам, для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту прав і
свобод інших осіб і є необхідними в демократичному суспільстві.
Ця стаття не перешкоджає запровадженню законних обмежень на
здійснення цих прав особами, які входять до складу збройних сил,
поліції або органів державного управління.

Стаття 12. Право на шлюб
Чоловіки та жінки, які досягли шлюбного віку, мають право на

шлюб І створення сім'ї згідно з національними законами, які ре-
гулюють здійснення цього права.

Стаття 13. Право на ефективний засіб правового захисту
Кожен, чиї права і свободи, викладені в цій Конвенції, пору-

шуються, має право на ефективний засіб правового захисту у від-
повідному національному органі, навіть якщо таке порушення
було вчинене особами, що діяли як офіційні особи.

Стаття 14. Заборона дискримінації
Здійснення прав і свобод, викладених у цій Конвенції, гаран-

тується без будь-якої дискримінації за ознакою статі, раси, кольо-
ру шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, націо-
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нального або соціального походження, належності до національ-
них меншин, майнового стану, народження або інших обставин.

Стаття 15. Відступ від зобов'язань під час надзвичайної
ситуації

1. Під час війни або іншої надзвичайної ситуації в державі, яка
загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона може
вжити заходів, що відступають від її зобов'язань за цією Конвен-
цією, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, —
за умови, якщо такі заходи не суперечать іншим її міжнародно-
правовим зобов'язанням.

2. Наведене вище положення не може бути підставою для
відступу від статті 2, крім випадків смерті внаслідок правомірних
воєнних дій, або від статей 3, 4 (пункт 1) і 7.

3. Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка використовує це
право відступу від своїх зобов'язань, повною мірою інформує Ге-
нерального секретаря Ради Європи про вжиті нею заходи і про
причини їх вжиття. Вона також інформує Генерального секретаря
Ради Європи про те, коли такі заходи було припинено і з якого ча-
су положення Конвенції знову повністю виконуються.

Стаття 16. Обмеження щодо політичної діяльності іноземців
Ніщо в статтях 10, 11 і 14 не може розглядатися як таке, що пе-

решкоджає запровадженню Високими Договірними Сторонами
обмежень щодо політичної діяльності іноземців.

Стаття 17. Заборона зловживання правами
Ніщо в цій Конвенції не може тлумачитися як таке, що надає

будь-якій державі, групі або особі будь-яке право займатися будь-
якою діяльністю або вчиняти будь-яку дію, спрямовану на скасу-
вання будь-яких прав і свобод, що викладені в цій Конвенції, або
на їх обмеження в більшому обсязі, ніж передбачено в Конвенції.

Стаття 18. Обмеження у застосуванні обмежень на права
Обмеження, які дозволяються цією Конвенцією щодо зазначе-

них прав і свобод, можуть застосовуватися тільки з тією метою,
для якої вони передбачені.

Розділ II. ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

Стаття 19. Створення Суду
Для забезпечення додержання Високими Договірними Сторо-

нами їхніх зобов'язань за Конвенцією та протоколами до неї ство-
рюється Європейський суд з прав людини (далі «Суд»), який
функціонує на постійній основі.
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Стаття 20. Кількісний склад суддів
Суд складається з такої кількості суддів, яка відповідає кіль-

кості Високих Договірних Сторін.

Стаття 21. Критерії добору суддів
1. Судді повинні мати високі моральні якості, а також мати ква-

ліфікацію, необхідну для призначення на високу судову посаду,
чи бути юристами з визнаним авторитетом.

2. Судді засідають у Суді у своїй особистій якості.
3. Упродовж строку своїх повноважень судді не можуть займа-

тися ніякою діяльністю, що є несумісною з їхньою незалежністю,
безсторонністю або вимогами виконання посадових обов'язків на
постійній основі; усі питання, які виникають у зв'язку із застосу-
ванням цього пункту, вирішуються Судом.

Стаття 27. Комісії, палати та Велика палата
1. Для розгляду переданих йому справ Суд засідає в комісіях у

складі трьох суддів, у палатах у складі семи суддів та у Великій
палаті у складі сімнадцяти суддів. Палати Суду створюють комісії
на встановлений строк.

2. Як член палати та Великої палати за посадою засідає суддя,
обраний від заінтересованої держави-учасниці, або, за відсутності
такого чи в разі неспроможності такого взяти участь у засіданні,
особа, яка визначається на вибір такої держави І засідає як суддя.

3. До складу Великої палати входять також Голова Суду, за-
ступники Голови, голови палат та інші судді, які визначаються
відповідно до Регламенту Суду. Якщо справа передається до Ве-
ликої палати згідно зі статтею 43, у Великій палаті не може засіда-
ти жоден суддя з палати, яка постановила судове рішення, за ви-
нятком голови палати та судді, який засідав від заінтересованої
держави-учасниці.

Стаття 28. Заяви комісій про неприйнятність
Комісія може - одностайним голосуванням - визнати неприй-

нятною або вилучити з реєстру справ індивідуальну заяву, подану
згідно зі статтею 34, якщо така ухвала може бути винесена без до-
даткового вивчення. Ухвала комісії є остаточною.

Стаття 29. Ухвали палат щодо прийнятності та суті заяв

1. Якщо згідно зі статтею 28 жодної ухвали не винесено, палата
приймає рішення щодо прийнятності та суті індивідуальних заяв,
поданих згідно зі статтею 34.

2. Палата приймає рішення щодо прийнятності та суті міждер-
жавних заяв, поданих згідно зі статтею 33.
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3. Ухвала щодо прийнятності виноситься окремо, якщо Суд, у
виняткових випадках, не вирішить інакше.

Стаття 33. Міждержавні справи
Будь-яка Висока Договірна Сторона може передати на розгляд

Суду питання про будь-яке порушення положень Конвенції та
протоколів до неї, яке, як вона вважає, було допущене іншою Ви-
сокою Договірною Стороною.

Стаття 34. Індивідуальні заяви
Суд може приймати заяви від будь-якої особи, неурядової орга-

нізації або групи осіб, які вважають себе потерпілими від пору-
шення однією з Високих Договірних Сторін прав, викладених у
Конвенції або протоколах до неї. Високі Договірні Сторони зо-
бов'язуються не перешкоджати ніяким чином ефективному здійс-
ненню цього права.

Стаття 35. Критерії прийнятності
1. Суд може прийняти питання до розгляду тільки після того, як

було вичерпано всі національні засоби правового захисту - від-
повідно до загальновизнаних норм міжнародного права, і впро-
довж шести місяців від дати прийняття остаточного рішення.

2. Суд не розглядає жодної заяви, поданої згідно зі статтею 34,
якщо вона:

a) є анонімною; або
b) за своєю суттю порушує питання, що вже було розглянуте

Судом або вже подане на розгляд за іншого процедурою міжна-
родного розслідування чи врегулювання, і якщо вона не містить
відповідної нової інформації.

3. Суд визнає неприйнятною будь-яку індивідуальну заяву, пода-
ну згідно зі статтею 34, якщо він вважає, що ця заява є несумісною з
положеннями Конвенції або протоколів до неї, явно необгрунтова-
ною або є зловживанням правом на подання заяви.

4. Суд відхиляє будь-яку заяву, якщо він вважає ЇЇ неприйнят-
ною згідно з цією статтею. Він може зробити це на будь-якій стадії
провадження у справі.

Стаття 38. Розгляд справи та процедура дружнього врегу-
лювання

І.Якщо Суд визнає заяву прийнятною, він:
а} розглядає справу разом із представниками сторін і, в разі не-

обхідності, проводить розслідування, для ефективного здійснення
якого заінтересовані держави створюють усі необхідні умови;

Ь) надає себе у розпорядження заінтересованих сторін з метою
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забезпечення дружнього врегулювання спору на основі поваги до
прав людини, визначених у Конвенції та протоколах до неї.

2. Переговори, які здійснюються згідно з підпунктом b пунк-
ту 1, є конфіденційними.

Стаття 39. Досягнення дружнього врегулювання
У разі досягнення дружнього врегулювання Суд вилучає спра-

ву з реєстру, прийнявши відповідне рішення, яке містить лише
стислий виклад фактів і досягнутого вирішення.

Стаття 40. Слухання у відкритому засіданні та доступ до
документів

1. Слухання проводяться у відкритому засіданні, якщо Суду
виняткових випадках не вирішить інакше.

2. Доступ до документів, які здаються на зберігання Секретаре-
ві, має бути відкритим, якщо Голова Суду не вирішить Інакше.

Стаття 41. Справедлива сатисфакція
Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до

неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторо-
ни передбачає лише часткову компенсацію, Суд, у разі необхід-
ності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.

ПРОТОКОЛ
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Париж, 20 березня 1952 року

(Витяг)

Уряди держав -членів Ради Європи, які підписали цей Протокол,
сповнені рішучості вжити заходів для колективного забезпе-

чення здійснення деяких прав і свобод, які не включені до розді-
лу І Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підпи-
саної в Римі 4 листопада 1950 року (далі «Конвенція»),

домовилися про таке:

Стаття 1. Захист права власності
Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інак-
ше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом
або загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують пра-
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во держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідни-
ми для здійснення контролю за користуванням майном відповідно
до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи ін-
ших зборів або штрафів.

Стаття 2. Право на освіту
Нікому не може бути відмовлено в праві на освіту. Держава при

виконанні будь-яких функцій, узятих нею на себе в галузі освіти і
навчання, поважає право батьків забезпечувати таку освіту і нав-
чання відповідно до своїх релігійних і світоглядних переконань.

Стаття 3. Право на вільні вибори
Високі Договірні Сторони зобов'язуються проводити вільні ви-

бори з розумною періодичністю шляхом таємного голосування в
умовах, які забезпечуватимуть вільне вираження думки народу у
виборі законодавчого органу.

ПРОТОКОЛ № 4
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТА ОСНОВНИХ СВОБОД, ЯКИЙ ГАРАНТУЄ
ДЕЯКІ ПРАВА І СВОБОДИ, ЩО НЕ ВКЛЮЧЕНІ

ДО КОНВЕНЦІЇ ТА ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО НЕЇ

Страсбург, 16 листопада 1963 року

(Витяг)

Уряди держав - членів Ради Європи, які підписали цей Прото-
кол,

сповнені рішучості вжити заходів для колективного забезпе-
чення здійснення деяких прав і свобод, які не включені до роз-
ділу І Конвенції про захист прав людини та основних свобод, під-
писаної в Римі 4 листопада 1950 року (далі «Конвенція»), і в стат-
тях 1-3 Першого протоколу до Конвенції, підписаного в Парижі
20 березня 1952 року,

домовилися про таке:

Стаття 1. Заборона ув'язнення за борг
Нікого не може бути позбавлено волі лише на підставі неспро-

можності виконати своє договірне зобов'язання.

Стаття 2. Свобода пересування
1. Кожен, хто законно перебуває на території будь-якої дер-
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жави, в межах цієї території має право на свободу пересування і
свободу вибору місця проживання.

2. Кожен є вільним залишати будь-яку країну, включаючи свою
власну.

3. На здійснення цих прав не встановлюються жодні обмежен-
ня, крім тих, що передбачені законом і є необхідними в демокра-
тичному суспільстві в інтересах національної або громадської
безпеки, для забезпечення громадського порядку, запобігання
злочинам, .для охорони здоров'я або моралі чи з метою захисту
прав і свобод інших осіб.

4. Права, викладені в пункті 1, також можуть у певних місце-
востях підлягати обмеженням, що встановлені згідно із законом і
виправдовуються суспільними інтересами в демократичному су-
спільстві.

Стаття 3. Заборона вислання громадян
1. Нікого не може бути вислано, шляхом застосування індиві-

дуальних або колективних заходів, з території держави, громадя-
нином якої він є.

2. Нікого не може бути позбавлено права в'їзду на територію
держави, громадянином якої він є.

ПРОТОКОЛ № 6
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТА ОСНОВНИХ СВОБОД
ЩОДО СКАСУВАННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ

Страсбург, 28 квітня 1983 року

(Витяг)

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол до
Конвенції про захист прав людини та основних свобод, підписаної
в Римі 4 листопада 1950 року (далі «Конвенція»),

вважаючи, що розвиток подій у кількох державах - членах Ради
Європи відображає загальну тенденцію до скасування смертної
кари,

домовилися про таке:

Стаття 1. Скасування смертної кари
Смертна кара скасовується. Нікого не може бути засуджено до

такого покарання або страчено.
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Стаття 2. Смертна кара під час війни
Держава може передбачити у своєму законодавстві смертну кару

за діяння, вчинені під час війни або неминучої загрози війни; таке по-
карання застосовується тільки у випадках, передбачених законом і
згідно з його положеннями. Держава повідомляє Генерального сек-
ретаря Ради Європи про відповідні положення цього закону.

Стаття 3. Заборона відступу від зобов'язань
Жодні відступи від положень цього Протоколу на підставі стат-

ті 15 Конвенції не допускаються.

Стаття 4. Заборона застережень
Жодні застереження щодо положень цього Протоколу на під-

ставі статті 57 Конвенції не допускаються.

ПРОТОКОЛ № 7
ДО КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ

ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

Страсбург, 22 листопада 1984 року

(Витяг)

Держави - члени Ради Європи, які підписали цей Протокол,
сповнені рішучості вжити нових заходів для колективного за-

безпечення здійснення деяких прав і свобод за допомогою Конвен-
ції про захист прав людини та основних свобод, підписаної в Римі
4 листопада 1950 року (далі «Конвенція»),

домовилися про таке:

Стаття 1. Процедурні гарантії, що стосуються вислання
іноземців

1. Іноземець, який законно проживає на території держави,
не може бути висланий за її межі інакше ніж на виконання рішен-
ня, прийнятого відповідно до закону, і повинен мати можливість:

a) наводити аргументи проти свого вислання;
b) вимагати перегляду своєї справи; І
c) бути представленим з цією метою перед компетентним орга-

ном або перед особою чи особами, призначеними ним органом.
2. Іноземець може бути висланий до здійснення своїх прав, пе-

редбачених у підпунктах a, b та с пункту 1 цієї статті, якщо таке
вислання є необхідним в інтересах публічного порядку або зу-
мовлюється міркуваннями національної безпеки.
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Стаття 2. Право на оскарження у кримінальних справах
1. Кожен, кого суд визнав винним у вчиненні кримінального

правопорушення, має право на перегляд судом вищої інстанції
факту визнання його винним або винесеного йому вироку. Здійс-
нення цього права, включаючи підстави, на яких воно може бути
здійснене, регулюється законом.

2. Із цього права можуть робитися винятки для незначних пра-
вопорушень, як це передбачено законом, або в разі коли відповід-
ну особу судив у першій інстанції найвищий суд, або коли її було
визнано винною і засуджено після оскарження виправдального
вироку.

Стаття 3. Відшкодування в разі незаконного засудження
Якщо остаточним рішенням особу було засуджено за вчинення

кримінального правопорушення і якщо винесений їй вирок було
потім скасовано або її було помилувано на підставі нового чи но-
вовиявленого факту, який беззаперечно доводить наявність судо-
вої помилки, то ця особа, яка зазнала покарання в результаті та-
кого засудження, одержує відшкодування згідно із законом або
практикою відповідної держави, якщо тільки не буде доведено,
що зазначений невідомий факт не було свого часу виявлено пов-
ністю або частково з вини цієї особи.

Стаття 4. Право не бути притягненим до суду або покара-
ним двічі

1. Нікого не може бути вдруге притягнено до суду або покарано
в порядку кримінального провадження під юрисдикцією однієї і
тієї самої держави за правопорушення, за яке його вже було оста-
точно виправдано або засуджено відповідно до закону та кримі-
нальної процедури цієї держави.

2. Положення попереднього пункту не перешкоджають повтор-
ному розгляду справи згідно із законом та кримінальною процеду-
рою відповідної держави за наявності нових або нововиявлених
фактів чи суттєвих недоліків у попередньому судовому розгляді,
які могли вплинути на результати розгляду справи.

3. Жодні відступи від положень цієї статті на підставі статті 15
Конвенції не допускаються.

Стаття 5. Рівноправність кожного з подружжя
Кожен із подружжя має рівні цивільні права та обов'язки у від-

носинах між собою і зі своїми дітьми, а також щодо одруження,
перебування в шлюбі та щодо його розірвання. Ця стаття не пере-
шкоджає державам вживати таких заходів, що є необхідними в ін-
тересах дітей.
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Європейська угода
про осіб, що беруть участь у процесі
Європейського суду з прав людини

Страсбург,
5 березня 1996 року

(Витяг)

Держави - члени Ради Європи, які підписали цю Угоду,
зважаючи на Конвенцію про захист прав і основних свобод люди-

ни, підписану в Римі 4 листопада 1950 року (далі - «Конвенція»),
з огляду на Європейську угоду про осіб, що беруть участь у

процесі Європейської комісії та Європейського суду з прав люди-
ни, підписану в Лондоні 6 травня 1969 року,

зважаючи на Протокол № 11 до Конвенції, який передбачає пе-
ребудову контрольного механізму, створеного Конвенцією, під-
писаний у Страсбурзі 11 травня 1994 року (далі - «Протокол № 11
до Конвенції»), яким створюється постійний Європейський суд з
прав людини (далі - «Суд») замість Європейської комісії та Євро-
пейського суду з прав людини,

вважаючи у цьому зв'язку за доцільне для кращого здійснення
цілей Конвенції, щоб за новою угодою, Європейською угодою про
осіб, що беруть участь у процесі Європейського суду з прав люди-
ни (далі - «ця Угода»), особам, що беруть участь у процесі Суду,
надавались певні привілеї та імунітети,

погодились про таке:

Стаття 1

1. До осіб, до яких застосовується ця Угода, належать:
a) будь-які особи, що беруть участь у процесі, порушеному в

Суді, як сторони процесу, їхні представники чи консультанти;
b) свідки та експерти, викликані Судом, та інші особи, запро-

шені Головою Суду взяти участь у процесі.
2. Для цілей цієї Угоди термін «Суд» включає комітети, палати,

колегію Великої палати, Велику палату та суддів. Термін «участь
у процесі» включає також направлення повідомлень з метою по-
дання скарги проти держави - учасниці Конвенції.

3. Якщо під час виконання Комітетом міністрів своїх функцій
за пунктом 2 статті 46 Конвенції будь-яка особа, згадана у пункті 1
вище, викликається постати перед Комітетом міністрів або якщо
їй пропонується подати йому письмові заяви, до такої особи засто-
совуються положення цієї Угоди.
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Стаття 2

1. Особи, згадані у пункті 1 статті 1 цієї Угоди, користуються
імунітетом від юридичного процесу стосовно усних або письмо-
вих заяв, зроблених у Суді чи до нього, або документів чи Інших
доказів, пред'явлених у Суді чи поданих до нього.

2. Цей імунітет не застосовується до повідомлення за межа-
ми Суду про будь-які такі заяви, документи чи докази, подані до
Суду-

Стаття З

1. Договірні Сторони поважають право осіб, згаданих у пункті 1
статті 1 цієї Угоди, на безперешкодне листування із Судом.

2. Стосовно затриманих осіб здійснення цього права, зокрема,
передбачає, що:

a) їхня кореспонденція відправляється та доставляється ба
надмірних затримок і без змін;

b) до таких осіб не застосовуються дисциплінарні заходи у
жодній формі на підставі будь-якого повідомлення, надісланого
до Суду належними каналами;

c) у зв'язку Із будь-якою заявою до Суду чи будь-якою проце-
дурою, яка може з неї випливати, такі особи мають право листува-
тися та спілкуватися за межами чутності інших осіб з адвокатом,
що має право виступати в судах країни, у якій їх затримано,

3. Держава не може втручатися у здійснення попередніх пунк-
тів інакше ніж згідно із законом та у випадках, необхідних в демо-
кратичному суспільстві в інтересах національної безпеки, для роз-
криття чи переслідування кримінального правопорушення або
для захисту здоров'я людей.

Стаття 4

1. а) Договірні Сторони зобов'язуються не перешкоджати віль-
ному пересуванню та подорожуванню осіб, згаданих у пункті І
статті 1 цієї Угоди, з метою участі у процедурі Суду та повернення.

Ь) їхнє пересування та подорожування не підлягає жодним об-
меженням, за винятком тих, які передбачені законом і є необхід-
ними в демократичному суспільстві в інтересах національної чи
громадської безпеки, для підтримання громадського порядку, з
метою запобігання злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або
для захисту прав і свобод інших людей.

2. а) У країнах транзиту тав країні, де відбувається процес, такі
особи не можуть переслідуватися у кримінальному порядку чи за-
тримуватися, або підлягати будь-якому іншому обмеженню їхньої
особистої свободи у зв'язку із діями чи судимостями, які мали міс-
це до початку подорожування.
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b) Будь-яка Договірна Сторона під час підписання, ратифікації,
прийняття чи затвердження цієї Угоди може заявити, що поло-
ження цього пункту не застосовуватимуться до її власних грома-
дян. Така заява може бути відкликана у будь-який час шляхом по-
дання відповідного повідомлення на ім'я Генерального секретаря
Ради Європи.

3. Договірні Сторони зобов'язуються приймати на свою тери-
торію будь-яку таку особу, яка повертається на неї, якщо вона роз-
почала своє подорожування з цієї території.

4. Застосування положень пунктів 1 і 2 цієї статті припиняєть-
ся, якщо відповідна особа упродовж п'ятнадцяти днів підряд від
дати, на яку її присутність Суду більше не потрібна, мала можли-
вість повернутися до країни, з якої вона розпочала своє подорожу-
вання.

5. У разі будь-якої колізії між зобов'язаннями Договірної Сто-
рони, що випливають з пункту 2 цієї статті, та зобов'язаннями, що
випливають з будь-якої конвенції Ради Європи чи будь-якого до-
говору про видачу правопорушників або іншого договору про на-
дання взаємної допомоги у кримінальних справах, укладеного з
іншими Договірними Сторонами, переважну силу мають поло-
ження пункту 2 цієї статті.

Стаття 5

1. Імунітети та привілеї надаються особам, згаданим у пункті 1
статті 1 цієї Угоди, тільки з метою забезпечення їм свободи сло-
ва та незалежності, необхідних для виконання ними їхніх функ-
цій, завдань чи обов'язків або для здійснення їхніх прав стосовно
Суду-

2. а) Скасувати повністю або частково імунітет, передбачений у
пункті 1 статті 2 цієї Угоди, може тільки Суд; він не тільки має
право, але й зобов'язаний скасувати імунітет у будь-якому випад-
ку, коли, на його думку, такий імунітет може перешкоджати від-
правленню правосуддя і коли Його повне або часткове скасування
не зашкоджує цілі, визначеній у пункті 1 цієї статті.

b) Імунітет може бути скасований Судом або ex officio, або на
прохання будь-якої Договірної Сторони чи будь-якої відповідної
особи.

c) Рішення про скасування імунітету чи про відмову від скасу-
вання імунітету супроводжуються викладом причин.

3. Якщо Договірна Сторона підтверджує, що скасування Іму-
нітету, передбаченого у пункті 1 статті 2 цієї Угоди, необхідне для
переслідування правопорушення, вчиненого проти національної
безпеки, Суд скасовує імунітет в обсязі, визначеному у підтвер-
джуючому документі.

275



4. У випадку виявлення факту, який міг за своїм характером ма-
ти вирішальний вплив і який на час прийняття рішення про відмо-
ву від скасування імунітету був невідомий подавцю прохання,
останній може подати до Суду нове прохання.

Стаття 6

Ніщо в цій Угоді не може тлумачитись як таке, що обмежує або
порушує будь-які Із зобов'язань, що Договірні Сторони взяли на
себе за Конвенцією чи протоколами до неї.

Резолюция (78) 8
Комитета министров Совета Европьі

о юридической помощи и консультациях

2 марта 1978 года

Комитет министров,
учитьівая, что право на доступ к правосудию и справедливому

разбирательству, гарантированное статьей 6 Европейской конвен-
ции по правам человека, является одним из основньїх признаков
любого демократического общества;

учитьівая, что важно, таким образом, принять все необходимьіе
мерьі с целью устранения зкономических препятствий для досту-
па к правосудию и что наличие соответствующих систем юриди-
ческой помощи будет способствовать вьіполнению зтои задачи,
особенно в отношении лиц, находящихся в зкономически небла-
гоприятном положений;

учитьівая, что предоставление юридической помощи должно
рассматриваться не как акт милосердия к неимущим, а как обяза-
тельство, лежащее на всем обществе в целом;

учитьівая, что облегчение доступа к юридическим консульта-
пиям, ломимо юридической помощи, для лиц, находящихся в
зкономически неблагоприятном положений, также способствуи
устранению препятствий для доступа к правосудию,

рекомендует правительствам государств-членов принять или
усилить, в зависимости от обстоятельств, все мерьі, которьіе они
сочтут необходимьіми, с целью постепенной реализации принци-
пов, изложенньїх в приложении к настоящей резолюции,

предлагает правительствам государств-членов периодичеш
информировать Генерального секретаря Совета Европьі о мерах,
принятьіх во исполнение рекомендаций, содержащихся в настоя-
щей резолюции,
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Приложение к резолюции (78) 8

Часть І

Юридическая помощь
1. Никто не может бьіть лишен в силу препятствий зкономическо-

го характера возможности использования или защитьі своих прав в
лгобьіх судах, правомочньїх вьіносить решения по гражданским, тор-
говьім, административньш, социальньїм или налоговьім делам. С
їгой целью любое лицо должно иметь право на меобходимую юри-
дическую помощь в судебном разбирательстве. При рассмотрении
того, является ли зта помощь необходимой, следует учитьтвать:

a) финансовьіе возможности и обязательства заинтересованно-
го лица;

b) ожидаемую величину судебньїх расходов.
2. Юридическая помощь должна пре доставляться даже в тех

случаях, когда заинтересованное лицо способно оплатить часть
судебньїх издержек. В зтом случае юридическая помощь может
бить предоставлена при финансовом участии лица, которому она
предоставляется, при условии, что зто участие не превьішает его
возможностеи.

3. Юридическая помощь должна охватьівать все расходьі, поне-
сеннне лицом, которому она предоставляется, в ходе истребова-
ния или защитьі своих прав, и в частности гонорари адвокатов,
пошлинн, расходьі на зкспертизу, возмещение расходов свидете-
лей и расходьі на перевод.

Желательно, чтобьі предоставление юридической помощи осво-
бождало от внесення залога или депозита на покрьітие судебньїх
расходов.

4. Необходимо, чтобьі юридическую помощь можно бьіло по-
лучить в ходе судебного разбирательства, если изменилось фина-
нсовое положение сторони или возникло иное обстоятельство, де-
лающее зту помощь необходимой.

5. Юридическая помощь всегда должна осуществляться лицом,
имеющим право практиковать в качестве адвоката в соответствии
с юридическими нормами данного государства, как в случаях,
когда система юридической помощи предусматривает участие за-
щитника, так и в случаях, когда:

a) стороньї должньї бьіть представлень! таким лицом в судеб-
ном органе данного государства в соответствии с законом зтого
государства;

b) орган, правомочний рассматривать просьбу о предоставлении
юридической помощи, констатирует, что услуги адвоката необходи-
мьі ввиду конкретних обстоятельств рассматриваемого дела.
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Лицо, которому предоставлена помощь, должно бьггь, по воз-
можности, свободно в виборе квалифицированного защитника.
Назначенное защитником лицо должно получить надлежащее воз-
ігаграждение за работу, проделанную в интересах пользующегося
юридической помощью лица.

6. При рассмотрении вопроса о необходимости юридической
помощи, власти могут:

a) учитьівать, исходя из обстоятельств дела, целесообразнаили
нет подача иска или же участие в суде в качестве ответчика;

b) принимать во внимание характер разбирательства и, в случае
необходимости, предоставлять помощь только в отношении иннх
расходов, чем те, которьіе связаньї с помощью квалифицирован-
ного лица, упомянутого в принципе 5.

7. Система юридической помощи должна предусматривать воз-
можность пересмотра решения об отказе в предоставлений юри-
дической помощи.

8. Ответственность за финансирование юридической помощи
должна бьіть возложена на государство.

9. Финансовьіе условия юридической помощи должньї пересма-
триваться, в частности с учетом роста стоимости жизни.

10. Система юридической помощи должна предусматривать
предоставление помощи в соответствии с принципами, изложен-
ньіми в настоящей резолюции, в рамках любой другой процедури,
имеющей целью признание или вьіполнение в данном государстве
судебного решения, вьшесенного в другом государстве.

11. Государству следует припять необходимьіе мери, с тем что-
бьі довести порядок действия системьі юридической помощи до
сведения общественности и заинтересованньїх кругов, в частнос-
ти тех государственньїх органов, к которьім могут обращатьсяза
помощью потенциальньїе соискатели.

Ч а с т ь I I

Юридические консультаціям

12. Государство должно обеспечивать лицам, находящимся в
зкономически неблагоприятном положений, возможность полу-
чения необходимой юридической консультации по всєм вопро-
сам, которьіе могут затрагивать их права и интересьі и которьіе по-
падают в сферу действия принципа 1.

13. Юридические консультации должньї предоставляться либо
бесплатно, либо при условии уплатьі лицом, обратившимся с
просьбой о консультации, суммьі, соответствующей его финансо-
ВЬІМ ВОЗМОЖНОСТЯМ.

14. Государству следует обеспечить, чтобьі информация о по-
рядке предоставления юридических консультации бьша доведена
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до сведения общественности и органов, в которьіе могут обраща-
ться с просьбами о помощи лица, нуждающиеся в юридической
консультации.

15. Государству следует принять соответствующие мерьі, с тем
чтобьі органи юридической консультации располагали информа-
цией о действующем законодательстве.

16. Государству следует уделять особос внимание необходи-
мости предоставления юридических консультации в тех случаях,
когда судебноє разбирательство может бьіть возбуждено в другом
государстве.

Рекомендация R (81) 7
Комитєта министров Совета Европьі

государствам-членам относительно путей
облегчения доступа к правосудию

14 мая 1981 года

Комитет министров, в соответствии с положеннями статьи 15 Ь)
Устава Совєта Европьі,

учитьівая, что право на доступ к правосудию и справедливому
разбирательству судом, гарантированное статьей 6 ЕвропейскоЙ
конвенции по правам человека, является одним из основньїх при-
знаков любого демократического общества;

учитьівая, что судопроизводство нередко носит настолько слож-
ньш, длительньш и дорогостоящиЙ характер, что частньїе лица, осо-
бенно находящиеся в зкономически неблагоприятном положений,
ишьггавают трудности в осуществлении своих прав в государствах-
членах;

учитьівая, что зффективная система юридической помощи и
юридических консультации, как предусмотрено резолюцией (78) 8
Комитета министров, может внести значительньш вклад в устране-
ниє таких препятствий;

учитьівая, вместе с тем, что желательно также принять все необ-
ходимьіе мери по упрощению процедури во всех возможньїх случа-
ях в целях облегчения доступа ч а с т и х лиц к судам, при одновре-
менном соблюдении должного порядка отправления правосудия;

учитьівая, что для облегчения доступа к правосудию желатель-
но упростить судебнне документи,

рекомендует правительствам государств-членов принять или
усилить, в зависимости от обстоятельств, все мерьі, которьіе они
сочтут необходимьіми, с целью постепенной реализации принци-
пов, изложенньїх в приложении к настоящеи рекомендации.
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Приложение
к рекомендации R (81) 7

ПРИНЦИПИ

Государствам-членам следует принять все необходимьіе мерьі,
чтобьі информировать граждан о средствах защитьі своих прав в су-
де, а также упростить, ускорить и удешевить судебное разбиратель-
ство по гражданским, торговим, административньш, социальньім
или палоговьім делам. В зтих целях государствам-членам следует
учитьівать, в частности, нижеизложеїшьіе принципи.

А. Информирование общественности

1. Следует принять надлежащие мерьі по информированию об-
щественности о месте нахождения и компетенции судов, а также о
порядке обращения в суд или же защитьі своих иитересов в судеб-
ном разбирательстве.

2. Необходимо, чтобьі информация общего характера могла бнть
получена либо в самих судах, либо в иной компетентной службеили
органе по следующим вопросам:

- процессуальнью норми, при условии, что данная информация
не содержит горидических советов по существу дела;

- порядок обращения в суд и сроки, в течение которьіх такое
обращение возможно, а также процессуальньїе требования и необ-
ходимьіе в зтой связи документи;

- средства вьшолнения решения суда и, по возможности, из-
держки по его вьшолнению.

В. Упрощение

3. Следует принять мери по облегчению или поощрению, где
зто уместно, примирення сторон или мужественного урегулиро-
вания спора до принятия его к производству или же в ходе разби-
рательства.

4. Ни одна из сторон не должна бить лишена возможности
пользоваться услугами адвоката. Следует избегать обязательного
обращения какой-либо из сторон к услугам нескольких адвокатов
по одному и тому же спору, когда участие нескольких адвокатов
не является необходимьім. В тех случаях, когда в силу характера
спора в целях облегчения доступа граждан к правосудию бьшо бьі
целесообразно, чтобьі они сами изложили своє дело в суде, учас-
тие адвоката не должно бьіть обязательньїм.

5. Государствам следует принять мерьі, чтобьі все процессуаль-
ньїе действия носили простой характер, используемьій язьік бил
понятен публике, а судебньїе решения били понятньї сторонам.
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6. Когда одна из сторон процесса не обладает достаточньїм зна-
нием язьїка, на котором ведется судопроизводство, государство
должно обратить особое вниманиє на проблему устного и письмен-
ного перевода и обеспечить, чтобьт неимущие и малоимущие лица
не находились в неблагоприятном положений с точки зрения досту-
пак суду или участия в судебном процессе в силу их неспособности
говорить или понимать используемьіЙ в суде язьїк.

7. Следует принять мерьі, с тем чтобьі число зкспертов, назна-
ченшхдля участия в суде самим судом или же по просьбе сторон,
бьшо как можно более ограниченньїм.

С. Ускорение
разбирательства

8. Следует принять все возможньїе мерьі по максимальному со-
краіцению сроков вьінесения решеиий. В зтих целях следует отме-
нить устаревшие и не имеющие практического значення процедури,
предоставить судам достаточньїй персонал, облегчить их зффектив-
ную работу и разработать механизмьі, позволяющие контролировать
ход разбирательства с самого его начала.

9. Следует разработать мерьі в отношении неопротестованньїх
или бесспорньїх исковьіх требований, с тем чтобьі окончательное
решение виносилось бьютро, без ненужньїх формальностей, лич-
ньіх явок в суд или излишних расходов.

10. С тем чтобьі право обжалования не использовалось недобро-
совестно или для получения отсрочки, следует обратить особое
вниманиє на возможность временного вьшолнения решений, по
которьш возможно обжалование, а также на банковский процент,
вьтплачиваемьш по присужденной решением суда сумме до вьі-
полнения решения.

D. Судебньїе издержки

11. Принятие к судопроизводству не должно оговариваться упла-
той стороной государству какой-либо денежной суммьі, размерьі ко-
торой неразумньї применительно к рассматриваемому делу.

12. В той степени, в которой судебньїе издержки являются яв-
ним препчтствием для доступа к правосуддю, их следует, по воз-
можности, сократить или аннулировать. Следует пересмотреть си-
стему судебньїх расходов с точки зрения ее упроіцения.

13. Особое вниманиє следует уделить вопросу гонораров адво-
катов и зкспертов, поскольку они являются препятствием для до-
ступа к правосудних Необходимо обеспечить ту или иную форму
коктроля за размером зтих гонораров.

14. За исключепием особьіх обстоятельств, сторона, вьіиграв-
шая дело, должна в принципе получать от проигравшей стороньї
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возмещение издержек и расходов, включая гонорари адвокатов,
которьіе она обоснованно понесла в связи с разбирательством.

Е. Особьіе процедури

15. Для споров по исковьш требованиям на незначительную суш
му должна бьіть установлена процедура, позволяющая сторонам об-
ратиться в суд, не неся издержек, несоразмерньгх денежной сумме,
являющейся предметом спора. В зтих целях возможно бьшо бьі пре-
дусмотреть упрощенное судопроизводство, избегать ненужньк су-
дебньїх заседаний и ограничить право обжалования.

16. Государствам следует обеспечивать, чтобьі судебное разби-
рательство по делам семейного права бьшо бьістрьім, недорогим и
уважающим личностньш характер рассматриваемнх споров. Су-
дебнне прения по зтим спорам должньї, по возможности, носить
непубличньш характер.

Рекомендация R (84) 5
Комитета министров Совета Европьі

государствам-членам относительно принципов
гражданского судопроизводства,

направленньїх на совєршенствование
судебной системьі

28 февраля 1984 года

Комитет министров, в соответствии с положеннями статьи 15 b)
Устава Совета Европьі,

учитьівая, что право на публичное разбирательство, гаранти-
рованное в статье б Европейской конвенции о защите прав чело-
века, является важнейшей чертой любого демократического об-
щества;

учитьгвая, что осуществление мер и принципов, изложенньи в
резолюциях (76) 5 и (78) 8 относительно правовой помощи, и
рекомендации R (81) 7 относительно мер. облегчающих доступ к
правосудию, упростило бьі гражданам осуществление их права на
публичное разбирательство;

учитьівая, однако, что некоторьіе нормьі гражданского судо-
производства, принятьіе в государствах-членах, могут стать пре-
пятствием в зффективном отправлении правосудия, потому что,
во-первьіх, они могут уже не отвечать потребностям современ-
ного общества и, во-вторьіх, что йми могут иногда злоупотреб-
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лять или манипулировать для затягивания судебного разбиратель-
ства;

учитьівая, что гражданское судопроизводство необходимо
упростить и сделать более гибким и оперативним, одновременно
сохранив гарантии, предоставляемьіе участникам процесса тради-
ционньши процессуальньши нормами, и сохранив високий каче-
ствевньш уровень правосудия, требуюшийся в демократическом
обществе;

учитьівая, что для достижения зтих целей иеобходимо обеспе-
чить доступ сторон к упрощенньш и более бьістрьш формам судо-
производства и зашитить их от злоупотреблений или задержек, в
частности, наделив суд полномочиями вести судопроизводство
более зффективно;

принимая во внимание результати обсуждений и резолюции,
прішятьіе мивистрами юстиции европейских стран на их двенад-
цатой конференции, проведенной в має 1980 года в Люксембурге,

рєкомендует правительствам государств-членов принять или
усилить, в зависимости от обстоятельств, любьіе мерьі, которьіе,
по их мнению, необходимо принять для совершенствования граж-
данского судопроизводства, руководствуясь при зтом принципа-
ми, изложенньїми в приложении к настоящей рекомендации.

Приложение
к р е к о м е н д а ц и и R (84) 5

П Р И Н Ц И П ЬІ
ГРАЖДАНСЬКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА,

НАПРАВЛЕННЬІЕ НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЬІ

Принцип 1

1. Судопроизводство обьічно должно состоять не более чем из
двух судебньїх заседаний: первое заседание можєт бьіть предвари-
тельньш слушанием подготовительного характера, а в ходе второ-
го заседания могут представляться доказательства, заслушиваться
доводьі сторон и, если возможно, приниматься решение. Суд дол-
жен принимать мерьі для того, чтобьі все деЙствия, необходимьіе
для проведення второго заседания, принимались своевременно и
чтобьі, в принципе, не допускались задержки.

2. В отношении лгобои сторони должньї применяться санкции,
если она, получив судебное уведомление, не предпримет процес-
суальньїх действий в сроки, установленньїе законом или судом. В
зависимости от обстоятельств к таким санкциям могут относиться
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лишение права на процессуальньїе действия, решение о возмеще-
нии ущерба и покрьгтии издержек, наложение штрафа и оставле-
ние заявлений без рассмотрения.

3. Суд должен иметь возможность вьізьівать свидетелей, а при
неявке свидетелей без уважительньїх причин на таких свидетелей
должньї накладьіваться соответствутощие санкдии (в виде штра-
фов, возмещения ущерба и т. д.). В случае неявки свидетеля судса-
мостоятельно решает вопрос о продолжении разбирательства без за-
слуїпивания его свидетельских показаний. Чтобьі облегчить порядок
заслушивания свидетельских показаний, следует предусмотрегь в
соответствугощих случаях использование таких современньїх техни-
ческих средств, как телефонная связь или видеоаппаратура.

4. Если зксперт, назначеними судом, не представит свой доклад
или без уважительньїх причин задержит его представление, протав
него должньї применяться соответствугощие санкции. Они могут
состоять в уменьшении размера гонорара, решении об оплате из-
держек или возмещении ущерба, а также принятии дисциплинар-
ньіх мер судом или профессиональной организацией, в зависимо-
сти от обстоятельств.

Принцип 2

1. Когда сторона возбуждает явно необоснованньїй иск, суд
должен обладать полномочиями принимать решения по делу на
основе упрощенной процедурьі и, если з-то необходимо, налагать
на зту сторону штраф или вьшосить решение о возмещении убьіт-
ков другой стороне.

2. Когда сторона в ходе судебного разбирательства ведет себя
недобросовестно и явно нарушает процедуру с очевидной целью
затянуть разбирательство, суд должен обладать полномочиями ли-
бо немедленно принять решение по существу, либо применить та-
кие санкции, как, например, наложить штраф, обязать возместить
ущерб или лишить права на процессуальньїе действия; в особьіх
случаях он должен взьіскивать с адвоката судебньїе издержки.

3. Профессиональньїм ассоциапиям юристов следует предло-
жить применять дисциплинарньїе мерьі в случаях, когда поведе-
ниє одного из их членов носило характер, описанньш в предьгду-
щих пунктах.

Принцип З

Суд должен, по крайней мере в ходе предварительного засе-
дания, а если возможно, и в течение всего разбирательства, играть
активную роль в обеспечении бьістрого судебного разбиратель-



ства, уважая при зтом права сторон, в том числе и их право на бес-
пристрастность. В частности, он должен обладать полномочиями
proprio motu, чтобьі требовать от сторон предьявления таких разь-
яснений, которьіе могут бьіть необходимьіми; требовать от сторон
личной явки, затрагивать вопросьт права; требовать свидетельские
показання, по крайней мере в тех случаях, когда речь идет не толь-
ко об интересах сторон, участвующих в деле; контролировать до-
прос свидетелей, исключать из участия в разбирательстве свидете-
лей, чьи возможньїе показання не имеют отношения к данному
делу, ограничивать колнчество свидетелей по конкретному обсто-
ятельству, когда такое количество может оказаться излишним. Та-
кне полномочия должньї осуществляться в пределах предмета раз-
бирательства.

Принцип 4

Суд, по крайней мере в качестве суда первой инстанции,
должен иметь полномочия принимать решения с учетом характе-
радела, проведення письменного или устного судопроизводства,
или их обьединения, за исключением случаев, однозначно пред-
усмотренннх законом.

Принцип 5

За исключением случаев, когда закон предписьівает иное, иски
сторон, исковая давность или возражения по делу и, в принципе,
их обьяснения должньї представляться на максимально ранней
стадии производства и в любом случае до окончания его предва-
рительного зтапа, если таковой имеется. При рассмотрении дела
по жалобе в суде второй инстанции суд обьічно не учитьівает об-
стоятельства, которьіе не бьіли представленьї суду первой инстан-
ции, еслитолько:

a) о них не бьшо известно при рассмотрении дела судом первой
инстанции;

b) лицо, представляющее их, не являлось участником разбира-
тельства в суде первой инстанции;

c) єсть некоторьіе особьіе причиньї для их признання.

Принцип 6

Решение должно виноситься на заключительном заседании су-
да или в максимально короткие сроки после его окончания. Реше-
ние должно бьіть максимально коротким. В нем может содержать-
ся ссьілка на любую норму права, однако в нем, безусловно,
должньї бьіть решеньї, явно или неявно, все вопросьі, связанньїе с
жалобами сторон.
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Принцип 7

Должньї приниматься мерьі для того, чтобьі предотвратить зло-
употребление мерами правовой защитьі после принятия судебно-
го решения.

Принцип 8

1. Кроме того, должньї бьіть предусмотреньї конкретньїе прави-
ла или свод правил, ускоряющих разрешение спора:

a) в случаях, не терпящих отлагательств;
b) в случаях, связанньїх с неоспоримьім правом, заранее оценен-

ним ущербом, а также в случаях, связанньїх с исками на небольшие
суміш;

c) в связи с дорожно-транспортньїми происшествиями, трудо-
вьіми спорами, вопросами, касающимися отношений междуарен-
додателем и арепдатором жилища, и некоторьіми вопросами се-
мейного права, в частности установлением и пересмотром разме-
ра алиментов.

2. С зтой целью можно бьіло бьі использовать одну или несколь-
ко следующих мер: упрощенньїе методьі начала разбирательства;
проведение судебного разбирательства без заседаний, или про-
ведение только одного заседания, или, в зависимости от обсто-
ятсльств, проведение предварительного подготовительного засе-
дания; проведение исклгочительно письменного или устного судо-
производства, в зависимости от обстоятельств; запрет или ограни-
чение некоторьіх возражений и обьяснений; более гибкие правила
дачи показаний; осуществление производства без перерьівов шш
лишь с небольшими перерьівами; назначение судебного зксперта,
либо ex officio либо по просьбе сторон, если зто возможно, до на-
чала судебного процесса; активное участие суда в ведений делаи
вьізове свидетелей и заслушивание показаний.

3. Зти конкретньїе правила или свод правил могут, в зависимости
от обстоятельств, бьіть обязательньіми, применяться при соответ-
ствующей просьбе любой из сторон или с согласия всех сторон,

Принцип 9

Судебньїе органьї должньї иметь в своем распоряжении самьіе
современньїе технические средства для того, чтобьі они могли от-
правлять правосудне самьім зффективньїм образом, в частности,
путем облегчения доступа к различньїм источникам права, а так-
же путем ускорения отправления правосудия.
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Рекомендації R (2000) 21
Комітету Міністрів

державам-учасницям Ради Європи
про свободу здійснення

професійних адвокатських обов'язків

Прийняті
Комітетом Міністрів Ради Європи

на 72-й зустрічі заступників міністрів
25 жовтня 2000 року

Комітет Міністрів, у відповідності з положеннями ст. 15 (в) Ста-
угуРади Європи,

керуючись положеннями Європейської Конвенції з прав лю-
щни,

керуючись положеннями затверджених Генеральною Асамб-
іеєіо ООН в грудні 1990 року Основних Принципів ООН щодо ро-
ті адвокатів,

керуючись Рекомендаціями R (94) 12 про незалежність, діє-
вість та роль суддів, прийнятими Комітетом Міністрів Ради Євро-
ІІИ 13 жовтня 1994 р.,

наголошуючи на важливій ролі адвокатів і професійних об'єд-
нань адвокатів у забезпеченні захисту прав і основних свобод лю-
пини,

прагнучи сприяння свободі здійснення професійних адвокат-
ських обов'язків з метою розбудови верховенства права, складни-
ком якого є діяльність адвокатів, особливо при захисті свобод кон-
кретної людини,

усвідомлюючи потреби в існуванні справедливої системи здійс-
нення судочинства, яка гарантуватиме незалежність адвокатів при
виконанні професійних обов'язків без будь-яких неналежних об-
межень, утисків, спроб додаткового заохочення, тиску, погроз або
втручань, як безпосередніх, так і опосередкованих, від будь-яких
сторін і з будь-яких причин,

розуміючи бажаність забезпечення належного виконання адво-
катських обов'язків і, зокрема, необхідності для адвокатів щодо
отримання достатньої підготовки і щодо належного урівноважен-
ня обов'язків адвокатів по відношенню до судів і по відношенню
до клієнтів,

вважаючи, що доступ до системи відправлення правосуддя мо-
же вимагати отримання послуг адвокатів особами, які перебува-
ють в скрутних матеріальних обставинах,

рекомендує урядам держав-учасниць Ради Європи здійснити
або, якщо це доцільно, підсилити всі заходи, котрі вони вважа-
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тимуть необхідними, задля імплементації принципів, які містять-
ся в цих Рекомендаціях.

В цілях цих Рекомендацій термін «адвокат» означає особу, яка,
згідно з вимогами національного законодавства, має необхідну
кваліфікацію та допуск до ведення справ та виконання інших дій
від імені клієнтів і може практикувати право, з'являтись у судах,
надавати поради клієнтам і представляти інтереси клієнтів при
розгляді правових питань.

П р и н ц и п І - Загальні принципи свободи здійснення
професійних адвокатських обов'язків

1. Треба вжити всіх необхідних заходів для забезпечення поваги
до свободи здійснення професійних адвокатських обов'язків, її за-
хисту та сприяння такій свободі, без будь-якої дискримінації і без
неналежного втручання державних органів або приватних осіб, з
особливим урахуванням відповідних положень Європейської Кон-
венції з прав людини.

2. Рішення, які стосуються надання дозволів на адвокатську прак-
тику або на долучення до адвокатської професії, мають прийматись
незалежним органом. Такі рішення, незалежно від того, чи вони
приймаються незалежним органом або в інакший спосіб, мають під-
лягати перегляду незалежним і неупередженим судовим органом.

3. Адвокати повинні мати свободу переконань, висловлювання,
пересування, об'єднання в асоціації, зборів і, зокрема, мати право
на участь у публічних обговореннях питань, що стосуються права
і відправлення судочинства, а також на висування пропозицій від-
носно законодавчих реформ.

4. Адвокати при виконанні своїх обов'язків у відповідності Із
засадами професії не повинні страждати від будь-яких санкцій чи
тиску, або піддаватись загрозі таких санкцій чи тиску.

5. Адвокати повинні мати доступ до своїх клієнтів, включаючи,
зокрема, осіб, яких позбавлено свободи, і мати можливості нада-
вати клієнтам поради наодинці, а також представляти інтереси
клієнтів згідно із установленими професійними стандартами.

6. Треба вдатись до всіх необхідних дій, спрямованих на належ-
не забезпечення конфіденційного характеру взаємин між адвока-
том і його клієнтом. Будь-які винятки з цього принципу мають
дозволятись лише у відповідності із засадами верховенства права.

7. Адвокатам не повинні відмовляти в доступі до суду, у якому
вони мають право виконувати професійні обов'язки відповідно до
своєї кваліфікації; вони мають отримувати доступ до всіх мате-
ріалів у справах клієнтів, яких вони захищають або чиї інтереси
представляють згідно із установленими професійними стандар-
тами.
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8, До всіх адвокатів, які ведуть одну справу, має бути забезпе-
чене однаково поважне ставлення в суді.

П р и н ц и п II-Правова освіта, підготовка
і набуття статусу адвоката

1. Жодній особі не можна відмовляти в правовій освіті, набутті
професії адвоката і подальшій адвокатській практиці на підставах
статі, статевих уподобань, раси, кольору шкіри, віросповідання,
політичних або інших переконань, етнічного або соціального по-
ходження, належності до національної меншини, майнового ста-
тусу, або вродженої чи набутої фізичної вади.

2. Треба вжити всіх необхідних заходів для забезпечення висо-
кого рівня правової освіти та особистої моралі усіх, хто воліє на-
бути професії адвоката, а також для постійного підвищення ква-
ліфікацій адвокатів.

3. Правова освіта, включаючи програми підвищення кваліфіка-
ції, має зміцнювати правові навички, підвищувати рівень усвідом-
лення етичних питань і питань прав людини, та навчати адвокатів
повазі до прав та інтересів клієнтів, захисту таких прав і сприянню
їхньому здійсненню, а також сприянню належному відправленню
судочинства.

П р и н ц и п I I I - Роль і обов'язки адвокатів

1. Адвокатські асоціації або інші професійні об'єднання адво-
катів мають розробляти професійні стандарти і кодекси етичної
поведінки адвокатів, а також забезпечувати, щоби при захисті за-
конних прав та інтересів їхніх клієнтів адвокати діяли незалежно,
сумлінно та справедливо.

2. Адвокати мають дотримуватись професійної таємниці відпо-
відно до національного законодавства, внутрішніх нормативних
актів І професійних стандартів. Будь-яке недотримання принципу
професійної таємниці без відповідної згоди клієнта має бути на-
лежно покаране.

3. Обов'язки адвокатів по відношенню до клієнтів включають:
a, Надання інформації та порад щодо законних прав і обов'язків

клієнтів і відносно вірогідних результатів і наслідків розгляду
справи, включаючи матеріальні витрати;

b, Намагання, в усіх випадках і з самого початку, вирішити
справу шляхом мирової угоди сторін;

c. Вжиття правових заходів з метою захисту, забезпечення і
здійснення прав та інтересів клієнтів;

d. Уникнення конфлікту інтересів, і
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є. Непогодження на обсяг роботи, який перевищує такий, котрі
вони з точки зору розумного виміру можуть реально виконати.

4. Адвокати мають з повагою ставитись до органів судової вл
ди і при виконанні професійних обов'язків ставитись до суду
спосіб, який відповідає національним законам, а також іншії
нормативним правилам і професійним стандартам. Будь-яке утрі
мання адвокатів від виконання їх професійних функцій припусті
ме лише коли воно не шкодить Інтересам клієнтів або інших осіі
котрі потребують послуг адвоката.

П р и н ц и п IV - Доступність адвокатських послуг
для кожного

1. Треба вдатись до всіх необхідних заходів для забезпеченії
ефективного доступу будь-якої особи до правових послуг, яі
надаються незалежними адвокатами.

2. Адвокатів слід заохочувати до надання правових послуг осо
бам у скрутному матеріальному становищі.

3. Урядам держав-учасниць слід в усіх нагальних випадка:
забезпечити ефективний доступ до системи правосуддя і наяв
ність дієвих правових послуг для осіб у скрутному матеріальному
становищі і, зокрема, для осіб, яких позбавлено волі.

4. Факт повної чи часткової виплати гонорару за державші
кошт має не впливати на виконання адвокатом його обов'язків ш
відношенню до клієнта.

П р и н ц и п V - Професійні об'єднання

1. Адвокатам мають бути надані можливості й допомога щодс
формування місцевих, національних та міжнародних професійних
об'єднань (і вступу до них), котрі власними силами або спільно з
Іншими утвореннями мають за мету зміцнення професійних стан-
дартів, а також захист і забезпечення незалежності та інтересів
адвокатів.

2. Адвокатські асоціації або інші професійні об'єднання адво-
катів мають бути самоврядними І незалежними від влади або гро-
мадськості.

3. Необхідно забезпечити цілковиту повагу до виконання адво-
катськими асоціаціями або іншими професійними об'єднаннями
адвокатів їхньої ролі, котра полягає у захисті членів цих утворень
та їхньої незалежності у випадках будь-яких неналежних обме-
жень або утисків.

4. Потрібно заохочувати адвокатські асоціації або інші профе-
сійні об'єднання адвокатів у забезпеченні ними незалежності ад-
вокатів, що, окрім іншого, передбачає:
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a. пропагування І підтримку правосудця, без будь-яких засте-
режень;

b. захист ролі адвокатів у суспільстві та, зокрема, честі, гідності
та цілісності адвокатської професії;

c. сприяння участі адвокатів у схемах діяльності, які спрямо-
вуються на забезпечення доступу до системи правосуддя особам у
скрутному матеріальному становищі та, зокрема, на надання та-
ким людям безкоштовної правової допомоги і консультацій;

і сприяння реформам законодавства, підтримка таких реформ,
а також участь в обговоренні поточного або запропонованого за-
конодавства;

є. сприяння добробуту представників професії та, за відповід-
них обставин, надання допомоги їм та їхнім сім'ям;

f. співробітництво з Іноземними адвокатами з метою посилення
ролі адвокатів і, зокрема, вивчення діяльності міжнародних адво-
катських організацій та міжнародних урядових і неурядових орга-
нізацій;

g. сприяння найвищим з можливих стандартам компетентності
адвокатів та забезпечення дотримання адвокатами встановлених
вимог щодо поведінки І дисципліни.

5. Адвокатські асоціації або інші професійні об'єднання адво-
катів мають вдаватись до будь-яких необхідних дій, включаючи
дії із захисту інтересів адвокатів перед відповідними органами, у
випадках:

a. арешту або затримання адвоката;
b. будь-якого рішення про початок провадження, в якому під-

дається сумніву порядність адвоката;
c. будь-якого випадку обшуку адвоката або майна, яке йому на-

лежить;
d. будь-яке вилучення документації або матеріалів, які пере-

бувають у адвоката;
є. опублікування в пресі матеріалів, які вимагають дій від імені

адвокатів.

П р и н ц и п V I - Дисциплінарні заходи

1. У випадках, коли адвокати діють не у відповідності з уста-
новленими професійними стандартами, визначеними в розробле-
них Адвокатськими асоціаціями або іншими професійними об'єд-
наннями адвокатів кодексах поведінки або передбаченими в зако-
нах, мають вживатись необхідні заходи реагування, притягнення
до дисциплінарної відповідальності включно.

2. Адвокатські асоціації або інші професійні об'єднання адво-
катів мають здійснювати притягнення адвокатів до дисциплінар-
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ної відповідальності або, там де це застосовно - мати право брати
участь у дисциплінарному провадженні проти адвокатів.

3. Дисциплінарне провадження має здійснюватись із цілкови-
тою повагою до принципів і правил, викладених у Європейській
Конвенції з прав людини, включаючи право адвоката, проти якого
почате таке провадження, на участь у ньому і на подання скарги з
вимогою перегляду рішення, прийнятого проти нього, в судовому
порядку.

4. При визначенні санкцій, які накладаються на адвокатів за дис-
циплінарні порушення, необхідно дотримуватись принципу пропор-
ційності.



2.3. Адвокат у судочинстві
та адміністративному провадженні

Цивільний процесуальний кодекс України

Затверджений Законом
від 18 липня 1963 року № 1500-VI

(ВВР, 1963, № ЗО, cm. 464)
(З наступними змінами і доповненнями - остання зміна

згідно із Законом № 542-IV (542-XV) від 20.02.2003)

(Витяг)

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1
Основні положення

Стаття 15. З'ясування судом обставин справи на засадах
змагальності

Обставини цивільних справ з'ясовуються судом на засадах зма-
гальності.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, користують-
ся рівними правами щодо надання доказів, їх дослідження та дове-
дення перед судом їх переконливості.

Суд, зберігаючи об'єктивність І неупередженість, створює необ-
хідні умови для всебічного і повного дослідження обставин справи:
роз'яснює особам, які беруть участь у справі, їх права і обов'язки, по-
переджує про наслідки вчинення або невчинення процесуальних дій
і сприяє здійсненню їх прав у випадках, передбачених цим Кодек-
сом.

При дослідженні і оцінці доказів, встановленні обставин спра-
ви і прийнятті рішення суд є незалежним від висновків органів
влади, експертиз або окремих осіб.

(Стаття 15 в редакції Законів № 27/9&-ВР від 02.02.96,
Ш 2540-ІП (2540-XIV) від 21.06.2001)
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Гл а в а 5
Судові витрати

Стаття 76. Відшкодування витрат по оплаті допомоги
воката

Стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуд
з другої сторони витрати, пов'язані з оплатою допомоги адвок
який брав участь у справі, в розмірі до п'яти процентів від заді
леної частини позовних вимог, але не більше встановленої так
суми.

Якщо відповідно до встановленого порядку допомога адві
том була подана стороні безкоштовно, суд стягує з другої стор
зазначену суму на користь юридичної консультації або в до
держави.

(Стаття 76 із змінами, внесеними згідно з Указом І.
№ 1461-Хвід 23.01.81)

Стаття 77. Стягнення винагороди за втрату робочого ча
На сторону, яка недобросовісно заявила безпідставний поз

або розпочала безпідставний спір проти позову, або систематик
протидіяла правильному і швидкому розглядові та вирішені
справи, суд може покласти оплату на користь другої сторонні
нагороди за фактичну втрату робочого часу відповідно до сері
нього заробітку, але не більше п'яти процентів від задоволеї
частини позовної вимоги.

Стаття 78. Розподіл судових витрат при відмові від позої
і мировій угоді

При відмові позивача від позову понесені ним витрати відповіл
чем не відшкодовуються. Однак якщо позивач не підтримує сво
вимог внаслідок добровільного задоволення їх відповідачем піа
пред'явлення позову, то суд за проханням позивача присуджує з ві
повідача всі понесені позивачем по справі судові витрати.

Якщо сторони при укладенні мирової угоди не передбачили ш
рядку розподілу судових витрат і витрат по оплаті допомоги адвокі
та, суд вирішує це питання відповідно до статті 75 цього Кодексу.

Глава 8
Судові виклики і повідомлення

Стаття 95. Обов'язок осіб, які беруть участь у справі, по
відомляти суд про зміну своєї адреси та пре
причини неявки в судове засідання

Сторони та Інші особи, які беруть участь у справі, зобов'язані
повідомляти суд про зміну своєї адреси під час провадження спра-
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ви, При відсутності заяви про зміну адреси повістки надсилаються
на останню відому судові адресу і вважаються доставленими, на-
віть коли адресат за пією адресою більше не проживає.

За невиконання обов'язку повідомляти суд про зміну своєї ад-
реси під час провадження по справі суд вправі на сторони і інших
осіб, які беруть участь у справі, накласти штраф у розмірі до одно-
го неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Особи, зазначені в частині першій цієї статті, зобов'язані також
повідомляти суд про причини неявки в судове засідання. В разі
неповідомлення ними суду про причини неявки питання про роз-
гляд справи вирішується за правилами статей 172, 173 цього Ко-
дексу.

(Стаття 95 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 1461-Хвід 23.01.81, № 8627-Хвід 20.03.85; Законом Na 27/9&-ВР
від (12.02.96)

Р о з д і л I I

ОСОБИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У СПРАВІ;
ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ

Глава 9
Загальні положення

Стаття 98. Особи, які беруть участь у справі
Особами, які беруть участь у справі, визнаються; сторони, треті

особи, представники сторін та третіх осіб, прокурор, органи дер-
жавної влади та місцевого самоврядування у передбачених цим
Кодексом випадках, особи, які за законом діють на захист прав і
свобод інших осіб, а також заявники та інші заінтересовані особи
у справах окремого провадження та справах, що виникають з ад-
міністративно-правових відносин.

(Стаття 98 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
Л6 1461-Х від 23.01.81, в редакції Закону № 2540-111 (2540-X1V)
від 21.06.2001)

Стаття 99. Права І обов'язки осіб, які беруть участь у справі
Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з

матеріалами справи, робити з них витяги, одержувати копії рі-
шень, ухвал, постанов і Інших документів, що є у справі, брати
участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь в
їх дослідженні, заявляти клопотання та відводи, давати усні і
письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування та
заперечення, оскаржувати рішення і ухвали суду, а також корис-
туватись іншими процесуальними правами, наданими їм законом.
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Зазначені в цій статті особи зобов'язані добросовісно корисгу
ватися належними їм процесуальними правами.

Глава 12
Представництво в суді

Стаття 110. Види представництва
Громадяни можуть вести свої справи в суді особисто або через

своїх представників. Особиста участь у справі громадянина не по-
збавляє його права мати по цій справі представника.

Справи юридичних осіб ведуть у суді їх органи, що діють в ме-
жах повноважень, наданих їм законом, статутом чи положенням,
або їх представники.

Керівники організацій, які виступають як органи юридичної
особи, представляють в суд документи, що посвідчують їх служ-
бове становище і повноваження.

Стаття 111. Представництво по справах недієздатних і об-
межено дієздатних

Права і охоронговані законом інтереси недієздатних громадян,
громадян, які не мають повної дієздатності, та громадян, визнаних
обмежено дієздатними, захищають у суді їх батьки, усиновителі,
опікуни або піклувальники, які представляють в суд документи,
що посвідчують їх повноваження.

По справі, в якій повинен брати участь громадянин, визнаний в
установленому порядку безвісно відсутнім, як його представник
виступає опікун, призначений для охорони і управління майном
безвісно відсутнього.

По справі, в якій повинен брати участь спадкоємець особи, по-
мерлої або оголошеної в установленому порядку померлою, якщо
спадщина ще ніким не прийнята, як представник спадкоємця ви-
ступає опікун, призначений для охорони і управління спадковим
майном.

У випадках, передбачених в цій статті, законні представники
можуть доручити ведення справи в суді іншій особі, обраній ними
як представник.

Стаття 112. Особи, які можуть бути представниками
Представниками сторін і третіх осіб у суді можуть бути:
1) члени органів управління, працівники державних підпри-

ємств, установ, організацій, колгоспів, інших кооперативних ор-
ганізацій, їх об'єднань, інших громадських організацій - в спра-
вах цих підприємств, установ і організацій;

2) уповноважені професійних спілок - у справах робітників,
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службовців, членів колгоспу, а також інших осіб, захист прав і ін-
тересів яких здійснюється професійними спілками;

3) уповноважені організацій, яким їх статутом чи положенням
надано право представляти інтереси членів цих організацій, - у
справах членів цих організацій;

4) адвокати;
5) один із співучасників за дорученням інших співучасників

(стаття 104 цього Кодексу);
6) інші особи, допущені судом, який розглядає справу, до пред-

ставництва в даній справі.
(Стаття 112 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР

№ 1461-Хвід 23.01.81)

Стаття 113. Документи, що стверджують повноваження
представників

Повноваження представників сторін і третіх осіб на ведення
справи в суді повинні бути стверджені такими документами:

1) членів колегіальних органів управління колгоспами, іншими
кооперативними організаціями, їх об'єднаннями, іншими громад-
ськими організаціями - витягом з протоколу засідання належного
органу управління, що уповноважив вести справу в суді;

2) представників підприємств, установ, організацій - довіреніс-
тю від імені підприємства, установи, організації;

3) уповноважених профспілок - довіреністю відповідного проф-
спілкового органу;

4) адвокатів - ордером, виданим юридичною консультацією;
5) інших осіб - довіреністю чи усною заявою довірителя з зане-

сенням її до протоколу судового засідання.
Оригінали документів, зазначені у цій статті, або копії з них

приєднуються судом до справи.
(Стаття 113 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР

№ 1461-Х від 23.01.81)

Стаття 114. Оформлення довіреності на ведення справи
в суді

Довіреності від імені державних підприємств, установ, органі-
зацій видаються за підписом керівника або іншої уповноваженої
ним службової особи і з прикладенням печатки підприємства,
установи, організації.

Довіреності від імені колгоспів, інших кооперативних організа-
цій, їх об'єднань, інших громадських організацій видаються за
підписом службових осіб, уповноважених статутом (положен-
ням), і з печаткою колгоспу, організації.

Письмові довіреності громадян посвідчуються нотаріально.
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Громадяни можуть також посвідчити довіреність на ведені
справи в суді на підприємстві, в установі, організації, де вонипрі
цюють, або в управлінні будинками, де вони проживають; віі
ськовослужбовці - у відповідній військовій частині; особи, яі
проживають у населених пунктах, де немає державних нотаріаті
них контор, - у виконавчому комітеті міської, селищної, сільські
Ради народних депутатів; особи, які перебувають на лікуванні, -
відповідному лікувальному закладі.

Довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення вол
можуть бути посвідчені начальниками місць позбавлення волі.

(Стаття 114 із змінами, внесеними згідно з Указом ВВІ
№ 1461-Хвід 23.01.81)

Стаття 115. Повноваження представника в суді
Повноваження на ведення справи в суді дає представниш

право на вчинення від імені особи, яку він представляє, всіх про
цесуальних дій, крім передачі справи в третейський суд, повно:
або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни
предмета позову, укладення мирової угоди, передачі повноважень
іншій особі (передоручення), оскарження рішення суду, подачі
виконавчого листа до стягнення, одержання присудженого майна
або грошей. Повноваження представника на вчинення кожної із
зазначених в цій статті дій повинні бути спеціально обумовлені}1

виданій йому довіреності.
(Стаття 115 із змінами, внесеними згідно із Законом

№ 2540-ПІ (2540-XIV) від 21.06.2001)

Стаття 116. Особи, які не можуть бути представниками
в суді

Не можуть бути представниками в суді:
1) особи, які не досягли повноліття;
2) особи, над якими встановлено опіку, піклування;
3) адвокати, які прийняли доручення про подання юридичної

допомоги з порушенням правил, встановлених законодавство*
України про адвокатуру, а також особи, виключені з колегії адво-
катів, у випадку, зазначеному в пункті 6 статті 112 цього Кодексу.

Судді, слідчі і прокурори не можуть бути представниками в су-
ді, крім випадків, коли вони діють як батьки, опікуни, піклуваль
ники або як представники відповідного суду чи органу прокурату
ри, що є стороною в справі.

(Стаття 116 із змінами, внесеними згідно з Указом ПЕР
№ 1461-Хвід 23.01.81; Законом № 2857-Х! від 15.12.92)

Стаття 117. Відповідальність представників за несумлін-
не ведення справи

Представники сторін та третіх осіб, що є службовими особами,
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атакож члени колегії адвокатів за несумлінне ведення справи від-
повідають у дисциплінарному порядку або в порядку громадсько-
го впливу.

Розділ III

ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

А. Позовне провадження

Глава 20
Судовий розгляд

Стаття 163. Обов'язки присутніх у залі судового засідання
Всі присутні в залі судового засідання при вході до нього суду

повинні встати. Рішення суду всі присутні в залі заслуховують
стоячи. Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, пере-
кладачі звертаються до суду та дають свої показання і пояснення
стоячи.

Відступ від цього правила допускається з дозволу головуючого.
Особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, переклада-

чі, атакож всі присутні в залі судового засідання громадяни по-
винні додержувати в судовому засіданні встановленого порядку і
беззаперечно підкорятись відповідним розпорядженням голову-
ючого.

Стаття 164. Заходи щодо порушників порядку в судовому
засіданні

Особі, яка порушує порядок під час розгляду справи, голову-
ючий від імені суду робить попередження.

За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення
порядку під час судового засідання свідок, позивач, відповідач та
інші громадяни несуть відповідальність за частиною першою стат-
ті 185і Кодексу України про адміністративні правопорушення.

В разі непідкорення розпорядженням головуючого з боку про-
курора або адвоката їм робиться попередження. При дальшому
непідкоренні зазначених осіб розпорядженням головуючого слу-
хання справи за ухвалою суду може бути відкладено, якщо немож-
ливо без шкоди для справи замінити дану особу іншою. Одночас-
но суд повідомляє про це відповідно вищестоящого прокурора чи
президію колегії адвокатів.

При порушенні порядку в судовому засіданні сторонами або
третіми особами суд відкладає розгляд справи або видаляє поруш-
ників з залу судового засідання на весь час судового розгляду або
на частину його. В останньому разі головуючий знайомить особу
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після повернення и до залу судового засідання з процесуальними
діями, вчиненими в її відсутності.

(Стаття 164 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
М> 8627-Хвід 20.03.85, № 9166-ХІвід 04.05.90)

Стаття 172. Наслідки неявки в судове засідання особи, яка
бере участь у справі

Суд відкладає розгляд справи у разі неявки в судове засідання
однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, які беруть участь у
справі, щодо яких немає відомостей про вручення їм повісток.

Суд може відкласти розгляд справи у разі неявки в судове за-
сідання однієї із сторін або будь-кого з інших осіб, що беруть
участь у справі, які повідомлені у встановленому порядку про час
і місце судового засідання, з причин, визнаних судом поважними.

У разі повторної неявки в судове засідання, незалежно від при-
чин, позивача або відповідача, яким повідомлено у встановленому
порядку про час і місце судового засідання, суд розглядає справу
за наявності у справі достатніх матеріалів про права та взаємовід-
носини сторін. У разі, якщо суд визнає потрібним, щоб сторона,
яка не з'явилась, дала особисті пояснення, він відкладає розгляд
справи. Викликати позивача або відповідача для особистих пояс-
нень можна і тоді, коли у справі беруть участь їх представники.

Уразі неявки в судове засідання позивача без поважних причин
за викликом суду відповідно до частини третьої цієї статті або йо-
го повторної неявки за викликом суду незалежно від причин суд
залишає заяву без розгляду (пункт 4 статті 229 цього Кодексу).

У разі неявки в судове засідання відповідача за викликом суду
відповідно до частини третьої цієї статті суд розглядає справу на
підставі наявних у справі матеріалів.

У разі неявки в судове засідання без поважних причин осіб, що
беруть участь у справі (крім позивача, прокурора, адвоката), від-
сутність яких потягла за собою відкладення розгляду справи, суд
має право накласти на них, а також на службову особу підприєм-
ства, установи або організації, з вини якої не було забезпечено
явку представника в судове засідання, штраф у розмірі до трьох
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Про неявку в судове засідання прокурора або адвоката суд по-
відомляє відповідно вищестоящого прокурора чи в колегію адво-
катів.

(Стаття 172 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР від
15.10.66, №1461-Хвід 23.01.81, № 8627-Х від 20.03.85, №9166-ХІ
від 04.05.90; Законом № 27/96-ВР від 02.02.96; в редакції Закону
№ 1464-Ш (1464-XIV) від 17.02.2000)
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Стаття 180. Пояснення сторін та Інших осіб, які беруть
участь у справі

Після доповіді справи суд заслуховує пояснення позивача та
третьої особи, яка бере участь на його стороні, відповідача та тре-
тьої особи, яка бере участь на його стороні, а також інших осіб, які
беруть участь у справі. З урахуванням конкретних обставин спра-
ви суд може встановити інший порядок дачі пояснень сторонами
та надати їм право на додаткові пояснення.

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, можуть ста-
вити запитання один одному.

Головуючий оголошує письмові пояснення сторін та інших
осіб, які беруть участь у справі, а також пояснення, одержані су-
дом в порядку, передбаченому статтями 33 і 36 цього Кодексу.

(Стаття 180 із .змінами, внесеними згідно із Законом № 3188-ХІІ
від 06.05.93)

Стаття 194. Судові дебати
Судові дебати складаються з промов осіб, які беруть участь у

справі.
У дебатах першому надається слово позивачеві та Його пред-

ставникові, потім відповідачеві та його представникові. Третя
особа, яка заявила самостійні позовні вимоги на предмет спору, та
її представник виступають після сторін.

Треті особи без самостійних вимог виступають у дебатах після
особи, на стороні якої вони беруть участь.

Прокурор, уповноважені органів державної влади та органів
місцевого самоврядування, а також особи, яким законом надано
право захищати права і свободи інших осіб, виступають у судових
дебатах першими.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,
притягнені судом до участі в процесі, а також ті з них, які вступи-
ли до процесу за своєю ініціативою, виступають в судових деба-
тах після сторін та третіх осіб.

(Частину шосту статті 194 виключено на підставі Закону
№ 2540-111 (2540-XIV) від 21.06.2001)

(Частину сьому статті 194 виключено на підставі Закону
№2540-111 (2540-X1V) від 21.06.2001)

З дозволу суду промовці можуть обмінятися репліками.
(Стаття 194 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР

№ 1461-Х від 23.01.81, Законом № 2540-111 (2540-XIV) від
21,06,2001)
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Р о з д і л I V

ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ

Глава 4 0
Апеляційне провадження

Стаття 290. Право апеляційного оскарження
Сторони, а також інші особи та прокурор, які брали участь у

розгляді справи, мають право оскаржити в апеляційному порядку
рішення суду першої інстанції повністю або частково.

Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному по-
рядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених цим Ко-
дексом.

Апеляційна скарга, апеляційне подання прокурора на ухвалу
суду першої інстанції подається і розглядається у тому ж порядку,
що і апеляційна скарга, подання на рішення суду.

Глава 41
Касаційне провадження

Стаття 320. Право касаційного оскарження, касаційного по-
дання судорих рішень

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також про-
курор і особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив пи-
тання щодо їх права і обов'язків, мають право оскаржити у каса-
ційному порядку рішення і ухвали, постановлені судом першої
інстанції, які були предметом розгляду суду апеляційної інстанції,
а також ухвали і рішення суду апеляційної інстанції.

Підставами касаційного оскарження, касаційного подання є
неправильне застосування судом норм матеріального права чи по-
рушення норм процесуального права.

(Стаття 320 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3083-Щ
(3083-XIV) від 07.03.2002)

Глава 4 2
Перегляд рішень, ухвал,

що набрали законної сили,
у зв'язку з нововиявленими

та винятковими обставинами

Стаття 3472. Підстави перегляду
Рішення і ухвали судів першої, апеляційної та касаційної Ін-

станції можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими об-
ставинами.
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Підставами для перегляду рішень і ухвал у зв'язку з нововияв-
леними обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути
відомі заявникові;

2) завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильні
висновки експертів, завідомо неправильний переклад, фальши-
вість документів або речових доказів, що потягло за собою ухва-
лення незаконного рішення, що встановлено вироком суду, який
набрав законної сили;

3) злочинні дії сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, чи
злочинні діяння суддів, вчинені при розгляді даної справи, вста-
новлені вироком суду, що набрав законної сили;

4) скасування рішення, вироку або ухвали (постанови) суду чи
постанови іншого органу, що стали підставою для постановлення
цього рішення, цієї ухвали;

5) визнання неконституційним закону, який був застосований
судом при вирішенні справи.

Підставами для перегляду справи за винятковими обставинами
є виявлене після касаційного розгляду справи неоднозначне засто-
сування судами загальної юрисдикції одного і того ж положення
закону або Його застосовано всупереч нормам Конституції Укра-
їни, а також якщо у зв'язку з цими рішеннями міжнародна судова
установа, юрисдикція якої визнана Україною, встановила факт по-
рушення Україною міжнародних зобов'язань.

Кримінально-процесуальний кодекс
України

Затверджений
Законом від 28 грудня 1960 року № 1000-V

(ВВР, 1961, М 2 cm. 15)

(Витяг)

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Гла в а 1

Основні положення

Стаття 161. Змагальність І диспозитивність
Розгляд справ у судах відбувається на засадах змагальності.
При розгляді справи в суді функції обвинувачення, захисту і
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вирішення справи не можуть покладатися на один і той же орган
чи на одну і ту ж особу.

Державне обвинувачення в суді здійснює прокурор. У випад-
ках, передбачених цим Кодексом, обвинувачення здійснює потер-
пілий або його представник.

Захист підсудного здійснює сам підсудний, його захисник або
законний представник.

Прокурор, підсудний, його захисник чи законний представник,
потерпілий, цивільний позивач, цивільний відповідач та їх пред-
ставники беруть участь у судовому засіданні як сторони і корис-
туються рівними правами та свободою у наданні доказів, їх до-
слідженні та доведенні їх переконливості перед судом.

Суд, зберігаючи об'єктивність і неупередженість, створює необ-
хідні умови для виконання сторонами їх процесуальних обов'язків і
здійснення наданих їм прав.

Функція розгляду справи покладається на суд.
(Кодекс доповнено статтею 16і згідно із Законом № 2533-111

(2533-XIV) від 21.06.2001-набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 21. Забезпечення підозрюваному, обвинуваченому
і підсудному права на захист

Підозрюваному, обвинуваченому і підсудному забезпечується
право на захист.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор, суддя і суд
зобов'язані до першого допиту підозрюваного, обвинуваченого і
підсудного роз'ясняти їм право мати захисника і скласти про це
протокол, а також надати підозрюваному, обвинуваченому і під-
судному можливість захищатися встановленими законом засоба-
ми від пред'явленого обвинувачення та забезпечити охорону їх
особистих і майнових прав.

(Стаття 21 в редакції Закону № З 780-XLI від 23.12.93)

Глз в a З
Учасники процесу, їх права І обов'язки

Стаття 44. Захисник
Захисником є особа, яка в порядку, встановленому законом,

уповноважена здійснювати захист прав і законних інтересів підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого, виправда-
ного та надання їм необхідної юридичної допомоги при прова-
дженні у кримінальній справі.

Як захисники допускаються особи, які мають свідоцтво про
право на заняття адвокатською діяльністю в Україні та інші фахів-
ці у галузі права, які за законом мають право на надання правової
допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи. У випад-
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ш і в порядку, передбачених цим Кодексом, як залисніти л\«і,у ̂ -
каються близькі родичі обвинуваченого, підсудного, засуджено-
го, виправданого, Його опікуни або піклувальники.

Повноваження захисника на участь у справі стверджується:
1) адвоката- ордером відповідного адвокатського об'єднання;
2) адвоката, який не є членом адвокатського об'єднання — уго-

дою, інші фахівці у галузі права, які за законом мають право на на-
дання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної
особи або дорученням юридичної особи - угодою або дорученням
юридичної особи;

3) близьких родичів, опікунів або піклувальників — заявою об-
винуваченого, підсудного, засудженого, виправданого про їх до-
пуск до участі в справі як захисників.

Захисник допускається до участі в справі в будь-якій стадії про-
цесу. Близькі родичі обвинуваченого, його опікуни або піклуваль-
ники в якості захисників допускаються до участі в справі з момен-
ту пред'явлення обвинуваченому для ознайомлення матеріалів
досудового слідства. У випадках, коли відповідно до вимог стат-
ті 45 цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, близькі ро-
дичі обвинуваченого, його опікуни або піклувальники в якості за-
хисників можуть брати участь у справі лише одночасно з захис-
ником - адвокатом чи іншим фахівцем у галузі права, який за за-
коном має право на надання правової допомоги особисто чи за до-
рученням юридичної особи.

Про допуск захисника до участі в справі особа, яка провадить
дізнання, слідчий, прокурор, суддя виносять постанову, а суд —
ухвалу.

(Стаття 44 в редакції Закону № З 780-ХІІ від 23.12.93, із зміна-
ми, внесеними згідно з Законом №378 7—XII від 23.12.93, в редакції
Закону № 2533-ІП (2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з
29.06.2001)

Стаття 45. Обов'язкова участь захисника
Участь захисника при провадженні дізнання, досудового слід-

ства і в розгляді кримінальної справи в суді першої інстанції є обо-
в'язковою:

1) у справах осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчи-
ненні злочину у віці до 18 років, - з моменту визнання особи підо-
зрюваною чи пред'явлення їй обвинувачення;

2) у справах про злочини осіб, які через свої фізичні або психіч-
ні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє
право на захист, - з моменту затримання особи чи пред'явлення їй
обвинувачення або з моменту встановлення цих вад;

3) у справах осіб, які не володіють мовою, якою ведеться судо-
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чинство - з моменту затримання особи чи пред 'явлення їй обвин)
вачення;

4) коли санкція статті, за якою кваліфікується злочин, передба
чає довічне ув 'язнення - з моменту затримання особи чи пред'яв-
лення їй обвинувачення;

5) при провадженні справи про застосування примусових захо-
дів медичного характеру — з моменту встановлення факту наявно-
сті у особи душевної хвороби;

6) при провадженні справи про застосування примусових шо-
дів виховного характеру - з моменту першого допиту неповноліт-
нього або з моменту поміщення його до приймапьника-розподан
ника;

У сз'ді апеляційної Інстанції участь захисника у випадках, пе-
редбачених частиною першою цієї статті, є обов'язковою, якщо в
апеляції ставиться питання про погіршення становища засудже-
ного чи виправданого.

(Стаття 45 в редакції Законів № 3780-ХІІ від 23.J2.9l
№ 2533~ІЛ (2533-XIV) від 21. Об. 200 J - набула чинності з 29.06.20(11!

Стаття 46. Відмова від захисника і його заміна
Підозрюваний, обвинувачений і підсудний мають право в будь-

який момент провадження у справі відмовитися від запрошеного
чи призначеного захисника. Відмова допускається лише з ініці-
ативи підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного І не позбав-
ляє Його права запросити того ж чи іншого захисника в подальших
стадіях процесу.

При відмові від захисника особа, яка провадить дізнання, слід-
чий складають протокол з зазначенням мотивів відмови, а суд за-
значає про це в протоколі судового засідання. Про прийняття під-
мови від захисника чи відхилення ЇЇ особа, яка провадить дізнан-
ня, слідчий, суддя виносять постанову, а суд-ухвалу.

Відмова від захисника у випадках, зазначених у статті 45 цього
Кодексу, може бути прийнята лише коли підозрюваний, обвину-
вачений, підсудний, засуджений чи виправданий обґрунтовують
її мотивами, які особа, що провадить дізнання, слідчий, суд віша-
ють такими, що заслуговують на увагу. У цьому випадку захисник
замінюється іншим в порядку, передбаченому частиною четвер-
тою цієї статті.

Прийнявши відповідно до вимог статті 50 цього Кодексу рі-
шення про усунення захисника від участі з справі, а також прий-
нявши відмову захисника від виконання обов 'язків, особа, яка про-
вадить дізнання, слідчий, суддя чи суд роз 'яснюють підозрювано-
му, обвинуваченому, підсудному його право запросити іншого
захисника та надають Йому для цього в стадії розслідування спра-
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ви не менше доби, а в стадії судового розгляду справи - не менше
трьох діб. Якщо у випадках, передбачених статтею 45 цього Ко-
дексу, підозрюваний, обвинувачений, підсудний протягом цих
строків не запросить іншого захисника, особа, яка провадить ді-
знання, слідчий чи суддя постановою, а суд - ухвалою самі призна-
чають захисника.

Заміна одного захисника іншим, крім випадків, передбачених
статтею 61 цього Кодексу, може мати місце тільки за клопотанням
чи згодою підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.

Заміна одного захисника іншим може мати місце в будь-якій
стадії процесу і не тягне відновлення процесуальних дій, вчине-
них за участю захисника, якого замінено.

(Стаття 46 в редакції Закону № З 780-ХІІ від 23.12.93, із змінами,
внесеними згідно Ь Законом № 1483-Ш (1483-X1V) від 22.02.2000, в
редакціїЗакону №2533-111 (2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинно-
сті з 29.06.2001)

Стаття 47. Порядок запрошення і призначення захисника
Захисник запрошується підозрюваним, обвинуваченим, під-

судним чи засудженим, їх законними представниками, а також ін-
шими особами за проханням чи згодою підозрюваного, обвинува-
ченого, підсудного, засудженого. Особа, що провадить дізнання,
слідчий, суд зобов'язані надати затриманій особі чи особі, яка
утримується під вартою, допомогу у встановленні зв'язку з захис-
ником або з особами, які можуть запросити захисника.

Підозрюваний, обвинувачений, підсудний вправі запросити со-
бі кількох захисників.

Особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суд можуть призна-
чити захисника у встановленому законом порядку через адвокат-
ське об'єднання. Вимога особи, яка провадить дізнання, слідчого,
суду про призначення захисника, є обов'язковою для керівника
адвокатського об'єднання.

Захисник призначається у випадках:
1) коли відповідно до вимог частин першої і другої статті 45

цього Кодексу участь захисника є обов'язковою, але підозрюва-
ний, обвинувачений, підсудний не бажає або не може запросити
захисника;

2) коли підозрюваний, обвинувачений, підсудний бажає запро-
сити захисника, але за відсутністю коштів чи з інших об'єктивних
причин не може цього зробити.

У випадку, коли є потреба у проведенні невідкладних слідчих
чи інших процесуальних дій з участю захисника, а підозрюваний
чи обвинувачений ще не встиг запросити захисника або явка обра-
ного захисника неможлива, особа, яка провадить дізнання, слід-
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чий своєю постановою вправі призначити захисника тимчасово до
явки обраного захисника.

Якщо потреби у проведенні невідкладних слідчих чи інших
процесуальних дій з участю захисника немає і коли неможлива яв-
ка захисника, обраного підозрюваним протягом двадцяти чоти-
рьох годин, а захисника, обраного обвинуваченим чи підсудним, -
протягом семидесяти двох годин, особа, яка провадить дізнання,
слідчий, суд мають право запропонувати підозрюваному, обвину-
ваченому, підсудному запросити іншого захисника. Якщо і цей за-
хисник не зможе з'явитися для участі в справі протягом двадцяти
чотирьох годин, а також у випадках, коли підозрюваний, обвину-
вачений, підсудний протягом того ж строку не запросить іншого
захисника, особа, яка провадить дізнання, слідчий чи суддя поста-
новою, а суд — ухвалою самі призначають захисника.

(Стаття 47 в редакції Законів № 3780-ХІІ від 23.12.91
№2533-111 (2533-XIV) від 21.06.2001-набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 48. Обов'язки і права захисника
Захисник зобов'язаний використовувати передбачені в цьому

Кодексі та в інших законодавчих актах засоби захисту з метою
з'ясування обставин, які спростовують підозру чи обвинувачення,
пом'якшують чи виключають кримінальну відповідальність підо-
зрюваного, обвинуваченого, підсудного, засудженого та надавати
їм необхідну юридичну допомогу.

З моменту допуску до участі у справі захисник має право:
1) до першого допиту підозрюваного чи обвинуваченого мати з

ним конфіденційне побачення, а після першого допиту - такі ж
побачення без обмеження їх кількості та тривалості;

2) мати побачення з засудженим чи з особою, до якої застосова-
но примусові заходи медичного чи виховного характеру;

3) ознайомлюватися з матеріалами, якими обґрунтовується за-
тримання підозрюваного чи обрання запобіжного заходу або
пред'явлення обвинувачення, а після закінчення досудового слід-
ства - з усіма матеріалами справи;

4) бути присутнім на допитах підозрюваного, обвинуваченого
та при виконанні інших слідчих дій, виконуваних з їх участю або
за їх клопотанням чи клопотанням самого захисника, а при вико-
нанні інших слідчих дій - з дозволу дізнавача, слідчого;

5) застосовувати науково-технічні засоби при провадженні тих
слідчих дій, в яких бере участь захисник, а також при ознайомлен-
ні з матеріалами справи - з дозволу особи, яка провадить дізнання,
чи слідчого, а у суді, якщо справа розглядається у відкритому су-
довому засіданні, - з дозволу судді чи суду;

6) брати участь в судових засіданнях;

308



7) ставити в судовому засіданні питання підсудним, потерпіло-
му, свідкам, експерту, спеціалісту, позивачу і відповідачу, брати
участь у дослідженні інших доказів;

8) подавати докази, заявляти клопотання і відводи, висловлю-
вати в судовому засіданні свою думку щодо клопотань інших
учасників судового розгляду, оскаржувати дії і рішення особи, яка
провадить дізнання, слідчого, прокурора і суду;

9) виступати в судових дебатах;
10) знайомитися з протоколом судового засідання та подавати

на нього зауваження;
11) знати про принесені в справі подання прокурора, апеляції,

подавати на них заперечення;
12) брати участь в засіданнях суду при апеляційному розгляді

справи;
IS) збирати відомості про факти, що можуть використовувати-

ся як докази в справі, в тому числі запитувати і одержувати доку-
менти чи їх копії від громадян та юридичних осіб, знайомитися на
підприємствах, в установах, організаціях, об'єднаннях громадян з
необхідними документами, крім тих, таємниця яких охороняється
законом, одержувати письмові висновки фахівців з питань, що ви-
магають спеціальних знань, опитувати громадян.

Захисник зобов'язаний з'являтися для участі у виконанні про-
цесуальних дій, в яких його участь є обов'язковою. У разі немож-
ливості з'явитися у призначений строк захисник зобов'язаний за-
здалегідь повідомити про це та про причини неможливості явки
дізнавачу, слідчому, прокурору, суду.

У разі неявки захисника слідча дія, участь в якій захисника не є
обов'язковою, виконується без нього.

Захисник не вправі розголошувати дані, які стали йому відомі у
зв'язку з виконанням його обов'язків.

Захисник зобов'язаний не перешкоджати встановленню Істини
в справі шляхом вчинення дій, спрямованих на те, щоб схилити
свідка чи потерпілого до відмови від показань або до дачі завідо-
мо неправдивих показань, схилити експерта до відмови від дачі
висновку чи дачі завІдомо неправдивого висновку, Іншим чином
сфальсифікувати докази у справі або затягнути розслідування чи
судовий розгляд справи. Він також повинен дотримуватися вста-
новленого порядку при розслідуванні та судовому розгляді справи.

Після допуску до участі в справі захисник — адвокат вправі від-
мовитися від виконання своїх обов'язків лише у випадках:

1) коли є обставини, які згідно зі статтею 61 цього Кодексу ви-
ключають його участь у справі;

2) коли він свою відмову мотивує недостатніми знаннями чи
некомпетентністю.
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Документи, пов'язані з виконанням захисником його обов'язків
при участі в справі, не підлягають огляду, розголошенню чи вилу-
ченню дізнавачем, слідчим, прокурором чи судом без його згоди,

(Стаття 48 в редакції Закону № 3780-ХПвід 23.12.93; із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом № J38I-X1V від 13.01.2000, в ре-
дакції Закону № 2533-Ш (2533-X1V) від 21.06.2001 -набув чинно-
сті з 29.06.2001)

Стаття 52. Представники потерпілого, цивільного позива-
ча і цивільного відповідача

Представниками потерпілого, цивільного позивача і цивільно-
го відповідача можуть бути адвокати, близькі родичі, законні
представники, а також інші особи за постановою особи, яка прова-
дить дізнання, слідчого, судді або за ухвалою суду.

Коли цивільним позивачем або цивільним відповідачем є під-
приємство, установа чи організація, то представниками їх інтере-
сів можуть бути спеціально уповноважені ними на те особи.

Зазначені в ЦІЙ статті представники користуються процесуаль-
ними правами осіб, інтереси яких вони представляють.

Стаття 521. Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві

Особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві, уразі
наявності реальної загрози їх життю, здоров'ю, житлу чи майну
мають право на забезпечення безпеки.

Право па забезпечення безпеки за наявності відповідних під-
став мають:

1) особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин
або в Іншій формі брала участь у виявленні, запобіганні, припи-
ненні і розкритті злочину чи сприяла цьому;

2) потерпілий або його представник у кримінальній справі;
3) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представ-

ники;
4) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники

у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;
5) свідок;
6) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
7) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах I-

6 цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій що-
до них робляться спроби вплинути на учасників кримінального
судочинства.

Орган дізнання, слідчий, прокурор або суд, одержавши заяву
чи повідомлення про загрозу безпеці особи, зазначеної у частині
другій цієї статті, зобов'язані перевірити цю заяву (повідомлення)
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і в строк не більше ніж три доби, а у невідкладних випадках - не-
гайно прийняти рішення про застосування або відмову в застосу-
ванні заходів безпеки. Відповідно до свого рішення вони прийма-
ють мотивовану постанову чи ухвалу і передають ЇЇ для виконання
органу, на який покладено здійснення заходів безпеки. Ця поста-
нова чи ухвала є обов'язковою для виконання зазначеними орга-
нами.

Орган, якому доручено здійснювати заходи безпеки, встанов-
лює перелік необхідних заходів і способів їх реалізації, керуючись
при цьому конкретними обставинами і необхідністю усунення
існуючої загрози. Про заходи безпеки, умови їх здійснення та пра-
вила користування майном або документами, виданими з метою
забезпечення безпеки, повідомляється особа, взята під захист.

У разі наявності в заяві (повідомленні) про загрозу безпеці осо-
би, зазначеної у частині другій цієї статті, відомостей про злочин
орган дізнання, слідчий, прокурор, суд або суддя в порядку, пе-
редбаченому статтями 94, 98 і 99 цього Кодексу, приймає рішення
про порушення чи відмову в порушенні кримінальної справи або
про передачу заяви (повідомлення) за належністю.

Про прийняте рішення заявнику негайно надсилається пові-
домлення.

Орган, який здійснює заходи безпеки, письмово інформує ор-
ган дізнання, слідчого, прокурора, суд або суддю, у провадженні
якого перебуває кримінальна справа, про вжиті заходи та їх ре-
зультати.

(Кодекс доповнено статтею 52і згідно із Законом № 1381-XIV
від 13.01.2000)

Гл а в a 4
Обставини, що виключають можливість участі

в кримінальному судочинстві

Стаття 61. Обставини, що виключають участь у справі за-
хисника

Захисником не може бути особа:
1) яка брала участь у даній справі як дізнавач, слідчий, проку-

рор, суддя, секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, пере-
кладач, понятий, представник потерпілого, цивільного позивача,
цивільного відповідача;

2) яка відповідно до цього Кодексу є свідком і в зв'язку з цим
допитувалась або підлягає допиту;

3) яка є родичем особи, яка провадить дізнання, слідчого, проку-
рора, будь-кого із складу суду, потерпілого, цивільного позивача;

4) щодо якої порушено кримінальну справу;
5) визнана недієздатною чи обмежено дієздатною.
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Особа не може брати участь у справі як захисник також у ви-
падках:

1) коли вона у даній справі надає або раніше надавала юридич-
ну допомогу особі, інтереси якої суперечать інтересам особи, яка
звернулася з проханням про надання юридичної допомоги;

2) у разі зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокат-
ською діяльністю або права на надання правової допомоги чи його
анулювання у порядку, встановленому законодавчими актами Ук-
раїни.

Одна і та ж особа не може бути захисником двох І більше підо-
зрюваних, обвинувачених чи підсудних, якщо інтереси захисту
одного з них суперечать інтересам захисту іншого.

Не може бути захисником особа, яка, зловживаючи своїми пра-
вами, перешкоджає встановленню істини в справі, затягує роз-
слідування чи судовий розгляд справи, а також особа, яка пору-
шує порядок у судовому засіданні чи не виконує розпоряджень
головуючого під час судового розгляду справи.

(Стаття 61 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Хвід 16.04.84, Законом № 3780-ХІІ від 23.12.93, вредак-
ції Закону № 2533-111 (2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності
з29.06.2001)

Стаття 6 1 1 . Усунення захисника від участі у справі
Захисник може бути усунутий від участі у справі лише з під-

став, передбачених статтею 61 цього Кодексу.
Встановивши обставини, які відповідно до пунктів 1,3,4,5 час-

тини першої, частин другої і третьої статті 61 цього Кодексу ви-
ключають участь захисника у справі, особа, яка провадить дізнан-
ня, слідчий виносять мотивовану постанову про усунення захис-
ника від участі в справі та повідомляють про це захисникові і підо-
зрюваному, обвинуваченому, підсудному.

На стадії дізнання та досудового слідства питання про усунен-
ня захисника від участі у справі з підстав, передбачених пунктом 2
частини першої або частиною четвертою статті 61 цього Кодексу,
за поданням особи, яка провадить дізнання, слідчого вирішує суд-
дя за місцем провадження розслідування. Суддя розглядає подан-
ня про усунення захисника від участі у справі, вивчає матеріали,
якими обґрунтовується подання, вислуховує прокурора І захис-
ника, при необхідності опитує підозрюваного, обвинуваченого,
особу, у провадженні якої знаходиться справа, після чого вино-
сить мотивовану постанову про усунення захисника від участі у
справі чи про відмову в цьому. Постанова судді про усунення за-
хисника оскарженню не підлягає.

Під час судового розгляду питання про усунення захисника від
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участі у справі з підстав, передбачених статтею 61 цього Кодексу,
вирішує суд.

За наявності підстав особа, яка провадить дізнання, слідчий чи
суд про усунення захисника від участі в справі повідомляють від-
повідному органу, адвокатському об'єднанню для вирішення пи-
тання про відповідальність адвоката.

(Кодекс доповнено статтею 61і згідно із Законом № 2533—Ш
(2533-X1V) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 63. Обставини, що виключають участь у справі
представника потерпілого, цивільного позива-
ча і цивільного відповідача

Представником потерпілого, цивільного позивача і цивільного
відповідача не може бути особа, яка брала участь у цій справі як
слідчий або особа, що провадила дізнання, прокурор, громад-
ський обвинувач, суддя, секретар судового засідання, експерт,
спеціаліст, захисник, особа, яка допитувалась або підлягає допиту
як свідок, а також особа, що є родичем кого-небудь із складу суду
або обвинувача.

Адвокат не може брати участі у справі як представник потер-
пілого, цивільного позивача і цивільного відповідача також і за
обставин, зазначених у статті 61 цього Кодексу.

При наявності цих обставин особа повинна відмовитися від ви-
конання обов'язків представника потерпілого, цивільного позива-
ча або цивільного відповідача в даній справі. На цих же підставах
вона може бути усунута від участі в справі слідчим, прокурором
або судом.

(Стаття 63 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Х від 16.04.84, із Законом № 2533-Ш (2533-XIV) від
21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Гла в а б
Докази

Стаття 66. Збирання і подання доказів
Особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в спра-

вах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в поряд-
ку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як
потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вима-
гати аід підприємств, установ, організацій, посадових осіб і гро-
мадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встанови-
ти необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій,
вимагати від банків Інформацію, яка містить банківську таємни-
цю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, вста-
новлених Законом України «Про банки і банківську діяльність».
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Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підпри-
ємств, установ і організацій.

Докази можуть бути подані підозрюваним, обвинуваченим,
його захисником, обвинувачем, потерпілим, цивільним позивачем,
цивільним відповідачем і їх представниками, а також будь-якими
громадянами, підприємствами, установами і організаціями.

У передбачених законом випадках особа, яка проводить дізнан-
ня, слідчий, прокурор І суд в справах, які перебувають в їх прова-
дженні, вправі доручити підрозділам, які здійснюють оператив-
но-розшукову діяльність, провести оперативно-розшукові заходи
чи використати засоби для отримання фактичних даних, які мо-
жуть бути доказами у кримінальній справі.

(Стаття 66 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Х від 16.04.84, із Законами № 2533-ІП (2533-XIV) від
21.06.2001- набула чинності з 29.06.2001, № 2922-П1 (2922-X1V)
від 10.01.2002)

Стаття 69. Особи, які не підлягають допиту як свідки і осо-
би, які мають право відмовитися давати пока-
зання як свідки

Не можуть бути допитані як свідки:
1) адвокати та інші фахівці у галузі права, які за законом мають

право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням
юридичної особи, нотаріуси, лікарі, психологи, священнослужи-
телі - з приводу того, що їм довірено або стало відомо при здійс-
ненні професійної діяльності, якщо вони не звільнені від обов'яз-
ку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці
відомості;

2) захисник підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, пред-
ставник потерпілого, позивача, відповідача - про обставини, які
стали їм відомі при наданні юридичної допомоги підзахисним або
довірителям;

3) особи, які згідно з висновком судово-психіатричної чи су-
дово-медичної експертизи через свої фізичні або психічні вади
не можуть правильно сприймати факти, що мають доказове зна-
чення, і давати показання про них;

4) свідок, який відповідно до статті 523 цього Кодексу дає пока-
зання під псевдонімом, — щодо дійсних даних про його особу;

5) особа, яка має відомості про дійсні дані про свідка, який від-
повідно до статті 523 цього Кодексу дає показання під псевдо-
німом — щодо цих даних.

Відмовитися давати показання як свідки мають право:
1) члени сім'ї, близькі родичі, усиновлені, усиновителі підо-

зрюваного, обвинуваченого, підсудного;
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2) особа, яка своїми показаннями викривала б себе, членів сім'ї,
близьких родичів, усиновленого, усиновителя у вчиненні злочину.

Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які ма-
ють право дипломатичної недоторканності, а також працівники
дипломатичних представництв - без згоди дипломатичного пред-
ставника.

Дізнавач, слідчий, прокурор і суд перед допитом осіб, зазначе-
них у частинах 1 і 2 цієї статті, зобов'язані роз'яснити їм право
відмовитись давати показання, про що зазначається в протоколі
допиту чи в протоколі судового засідання.

(Стаття 69 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР № 6834-Х
від 16.04.84, Законом №> 3780-ХІІ від 23.12.93, в редакції Закону
№2533-111(2533-Ш) від 21.06.2001 -набула чинності з 29.06.2001)

Гл а в a 7
Строки і судові витрати

Стаття 93. Відшкодування судових витрат та оплата праці
адвокатів

Судові витрати покладаються на засуджених, крім сум, що ви-
дані і мають бути видані перекладачам, або приймаються на раху-
нок держави.

При визнанні підсудного винним суд постановляє стягти з ньо-
го судові витрати. В тому разі, якщо винними буде визнано де-
кількох осіб, суд постановляє, в якому розмірі повинні бути стяг-
нені витрати з кожного з них, ураховуючи при цьому ступінь вини
та майновий стан засуджених.

Якщо підсудний буде визнаний винним, але звільнений від по-
карання, суд має право покласти на нього судові витрати.

При закритті справи у зв'язку з примиренням потерпілого з об-
винуваченим у справах про злочини, зазначені в частині 1 стат-
ті 27 цього Кодексу, суд може покласти судові витрати на одного з
них або на обох.

Судові витрати в разі неспроможності особи, з якої вони мають
бути стягнуті, а також судові витрати, пов'язані з виплатою сум
перекладачеві, приймаються на рахунок держави.

Оплата праці захисника у разі його участі в справі за призначен-
ням провадиться за рахунок держави в порядку і розмірах, вста-
новлених Кабінетом Міністрів України. Відшкодування державі
витрат у цьому випадку за згодою засудженого або осіб, які несуть
майнову відповідальність за його дії, може бути покладено на них.

(Стаття 93 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 1851-ІХвід 23.03.77, № 6834-Х від 16.04.84 та згідно з Закона-
ми № 2464-ХІІ від 17.06.92, № 3780-ХІІ від 23.12.93, № 2533-111
(2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)
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Розділ д р у г и й

ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ,
ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

Гл а в а 10
Дізнання

Стаття 107. Допит підозрюваного у вчиненні злочину
Виклик і допит підозрюваного провадяться з додержанням пра-

вил, встановлених статтями 134-136, 145 і 146 цього Кодексу.
Якщо підозрюваний був затриманий або до нього було обрано

запобіжний захід у вигляді взяття під варту, його допит прово-
диться негайно, а при неможливості негайного допиту- не пізні-
ше двадцяти чотирьох годин після затримання. При допиті такого
підозрюваного присутність захисника є обов'язковою, за винят-
ком випадків, коли він відмовляється від нього і його відмова
прийнята.

Перед допитом підозрюваному має бути роз'яснено його права,
передбачені статтею 43' цього Кодексу, а також повідомлено, у
вчиненні якого злочину він підозрюється, про що робиться відміт-
ка в протоколі його допиту.

(Стаття 107 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Хвід 16.04.84, Законами№ 3780-ХЇ1від23.12.93, №253ИП
(2533-X1V) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Гл а в a 11
Основні положення досудового слідства

Стаття 121. Недопустимість розголошення даних досудо-
вого слідства

Дані досудового слідства можна оголосити лише з дозволу слід-
чого або прокурора і в тому обсягу, в якому вони визнають можли-
вим.

У необхідних випадках слідчий попереджає свідків, потерпіло-
го, цивільного позивача, цивільного відповідача, захисника, екс-
перта, спеціаліста, перекладача, понятих, а також інших осіб, які
присутні при провадженні слідчих дій, про обов'язок не розголо-
шувати без його дозволу даних досудового слідства. Винні в роз-
голошенні даних досудового слідства несуть кримінальну відпо-
відальність за статтею 387 Кримінального кодексу України.

(Стаття 121 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Х від 16.04.84, Законом № 2670-111 (2670-XIV) від
12.07.2001)
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Стаття 129. Розгляд клопотань слідчим
Клопотання підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, а

також потерпілого і його представника, цивільного позивача, ци-
вільного відповідача або їх представників про виконання будь-
яких слідчих дій слідчий зобов'язаний розглянути в строк не біль-
ше трьох діб і задовольнити їх, якщо обставини, про встановлення
яких заявлені клопотання, мають значення для справи.

Про результати розгляду клопотання повідомляється особа, яка
заявила клопотання. Про повну або часткову відмову в клопотанні
складається мотивована постанова,

(Стаття 129 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 117-VJlIeid 30.08.71, № 6834-Хвід 16.04.84; Законом № 3780-ХІІ
sid23.l2.93)

Глава 12
Пред'явлення обвинувачення

і допит обвинуваченого

Стаття 140. Порядок пред'явлення обвинувачення
При пред'явленні обвинувачення особі присутність захисника

є обов'язковою, крім випадків, коли він відмовляється від нього і
його відмова прийнята.

Слідчий, упевнившись в особі обвинуваченого, оголошує Йому
постанову про притягнення як обвинуваченого, роз'яснює суть
пред'явленого обвинувачення та вручає копію постанови про при-
тягнення як обвинуваченого.

Про пред'явлення обвинувачення, роз'яснення його суті і вру-
чення копії постанови слідчий складає протокол Із зазначенням
години і дати пред'явлення обвинувачення, який підписується об-
винуваченим, слідчим та захисником.

У разі відмови обвинуваченого поставити підпис у протоколі
слідчий робить на ньому відмітку про відмову від підпису і зазна-
чає мотиви відмови, про що сповіщає прокурора.

(Стаття 140 із змінами, внесеними згідно з Законами № 3 780—XII
від 23.12.93, № 1833-111 (1833-XJV) від 22.06.2000, № 2533-111
(2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 143. Допит обвинуваченого
Слідчий зобов'язаний допитати обвинуваченого негайно після

його явки або приводу і в усякому разі не пізніше доби після пред'яв-
лення йому обвинувачення.

Допит обвинуваченого, крім виняткових випадків, повинен про-
водитися удень.

При допиті обвинуваченого за його бажанням може бути при-
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сутнім захисник, а у випадках, передбачених частиною першою
статті 45 цього Кодексу, присутність захисника є обов'язковою.

Обвинувачений допитується в місці провадження досудового
слідства, а в разі необхідності — і в місці його перебування.

Обвинувачені допитуються окремо. При цьому слідчий вживає
заходів, щоб обвинувачені в одній і тій же справі не могли зноси-
тися між собою.

На початку допиту слідчий повинен запитати обвинуваченого,
чи визнає він себе винним у пред'явленому обвинуваченні, після
чого пропонує йому дати показання по суті обвинувачення, Слід-
чий вислуховує показання обвинуваченого і, в разі необхідності,
ставить йому запитання. Забороняється ставити запитання, у фор-
мулюванні яких міститься відповідь, частина відповіді або підказ-
ка до неї (навідні запитання).

(Стаття 143 із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 3780-ХІІ від 23.12.93, № 1833-111 (1833-X1V) від 22.06,2000,
№ 2533-111(2 5 33-XIV) від 21.06.2001-набула чинності з 29.06ЖІ)

Стаття 144. Пред'явлення обвинувачення глухим, німим,
сліпим, а також особам, які визнані обмежено
осудними, та їх допит

Пред'явлення обвинувачення глухим, німим, сліпим, а також
особам, які визнані обмежено осудними, та їх допит провадяться
за правилами статей 140, 141, 142 і 143 цього Кодексу в присутно-
сті захисника, а в справах глухих і німих, крім захисника, запро-
шується також і особа, яка розуміє їх знаки.

(Стаття 144 із змінами, внесеними згідно з Указом ПЕР
№ 117-VI1I від 30.08.71, Законом № 2670-111 (2670-XIV) від
12.07.2001)

Глава 20
Закінчення досудового слідства

Стаття 218. Оголошення обвинуваченому про закінчення
слідства і пред'явлення йому матеріалів справи

Визнавши зібрані докази достатніми для складання обвину-
вального висновку і виконавши вимоги статті 217 цього Кодексу,
слідчий зобов'язаний оголосити обвинуваченому, що слідство в
його справі закінчено і що він має право на ознайомлення з усіма
матеріалами справи як особисто, так і з допомогою захисника, а
також може заявити клопотання про доповнення досудового слід-
ства. Слідчий зобов'язаний роз'яснити обвинуваченому право за-
явити клопотання про розгляд його справи у суді першої інстанції
одноособово суддею чи колегіально судом у складі трьох осіб у
випадках, передбачених законом.
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Якщо обвинувачений не виявив бажання ознайомитися з мате-
ріалами справи з участю захисника, йому пред'являються для
ознайомлення всі матеріали справи. При ознайомленні з мате-
ріалами справи обвинувачений вправі робити виписки з матеріалів
справи і порушувати клопотання. Якщо в справі притягнуто де-
кількох обвинувачених, слідчий повинен пред'явити кожному з
них усі матеріали слідства.

Про те, що обвинуваченому оголошено про закінчення слідства
іщо йому пред'явлено матеріали справи для ознайомлення, зазна-
чається в протоколі про оголошення обвинуваченому про закін-
чення слідства і пред'явлення йому матеріалів справи.

Якщо у справі бере участь захисник, слідчий надає можливість
ознайомитися з усіма матеріалами справи і захисникові, про що
складає окремий протокол. При цьому пред'явлення матеріалів
справи має бути відкладено до явки захисника, але не більше як на
три дні. При неможливості для обраного обвинуваченим захисни-
ка з'явитися в цей строк слідчий вживає заходів, передбачених
частинами четвертого і шостою статті 47 цього Кодексу.

Обвинуваченого і його захисника не можна обмежувати в часі,
потрібному їм, щоб ознайомитися з усіма матеріалами справи. Од-
нак, якщо обвинувачений і його захисник явно намагатимуться за-
тягнути закінчення справи, слідчий вправі своєю мотивованою по-
становою визначити певний строк для ознайомлення з матеріала-
ми справи. Така постанова підлягає затвердженню прокурором.

(Стаття 218 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 986-V1II від 30.08.72, Законами № 3780-ХІІ від 23.12,93,
Ksm/94-BP від 20.12.94, № 1381-XIVeid 13.01J000, № 2533-ПІ
(2533-X1V) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 219. Права захисника при ознайомленні з усіма ма-
теріалами справи

Захисник обвинуваченого при ознайомленні з матеріалами спра-
ви має право: робити виписки, мати побачення з обвинуваченим
віч-на-віч, роз'яснювати обвинуваченому зміст обвинувачення, об-
мірковувати з обвинуваченим питання про заявлення клопотань,
подавати докази, заявляти відводи, оскаржувати дії та рішення слід-
чого і прокурора.

Стаття 220. Протокол про оголошення обвинуваченому про
закінчення слідства і про пред'явлення йому і
його захисникові матеріалів справи

Про оголошення обвинуваченому про закінчення досудового
слідства і про пред'явлення йому матеріалів справи для ознайом-
лення слідчий складає протокол з додержанням правил статті 85
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цього Кодексу. Крім того, в протоколі зазначається, які саме мате-
ріали (кількість томів і аркушів) були пред'явлені для ознайомлен-
ня, чи ознайомилися обвинувачений і захисник з матеріалами
справи, протягом якого часу проходило ознайомлення із справою!
які клопотання були заявлені обвинуваченим та його захисником.

Протокол пред'явлення обвинуваченому матеріалів досудово-
го слідства підписують обвинувачений, слідчий і захисник, якщо
він бере участь у справі.

Стаття 221. Розв'язання клопотань, заявлених при ознайом-
ленні з матеріалами справи

Клопотання про доповнення досудового слідства, про зміну
кваліфікації злочину і закриття справи можуть бути заявлені об-
винуваченим і його захисником усно або письмово. Усні клопо-
тання заносяться до протоколу, письмові клопотання додаються
до справи.

Слідчий зобов'язаний задовольнити клопотання обвинуваче-
ного і його захисника, якщо обставини, для з'ясування яких заяв-
лено клопотання, мають значення для справи.

Про відмову задовольнити клопотання слідчий складає моти-
вовану постанову, яку оголошує обвинуваченому і його захисни-
кові.

Якщо при провадженні додаткових слідчих дій присутній за-
хисник, то він вправі через слідчого задавати питання свідкові, по-
терпілому, експертові, спеціалістові і обвинуваченому, а також
клопотатися про занесення до протоколу обставин, які мають зна-
чення для справи. Слідчий може відвести запитання, які ставить
захисник, але відведене запитання заносить до протоколу.

(Стаття 221 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 117-VIIIeid 30.08.71, № 6834-Хвід 16.04.84)

Стаття 222. Пред'явлення обвинуваченому та іншим учас-
никам процесу додаткових матеріалів слід-
ства

Після проведення додаткових слідчих дій слідчий зобов'язаний
ознайомити обвинуваченого і його захисника, а також надати мож-
ливість ознайомитися потерпілому і його представникові, цивіль-
ному позивачеві, цивільному відповідачеві або їх представникам з
усіма додатковими матеріалами, а в разі їх клопотання - з усією
справою, додержуючись вимог статей 217—221 цього Кодексу.

(Стаття 222 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Х від 16.04.84)
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Р о з д і л т р е т і й

ПРОВАДЖЕННЯ СПРАВ У СУДІ ПЕРШОЇ ІНСТАНЦІЇ

Глава 23
Попередній розгляд справи суддею

(Назва глави 23 в редакції Закону № 2533-Ш (2533-X1V) від
21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 237. Питання, які з'ясовуються суддею при попе-
редньому розгляді справи

У справі, що надійшла від прокурора, суддя з'ясовує щодо кож-
ного з обвинувачених такі питання:

1) чи підсудна справа суду, на розгляд якого вона надійшла;
2) чи немає підстав для закриття справи або її зупинення;
3) чи складено обвинувальний висновок відповідно до вимог

цього Кодексу;
4) чи немає підстав для зміни, скасування або обрання запобіж-

ного заходу;
5) чи не було допущено під час порушення справи, проваджен-

ня дізнання або досудового слідства таких порушень вимог цього
Кодексу, без усунення яких справа не може бути призначена до
судового розгляду.

За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи
законного представника, потерпілого чи його представника суддя
з'ясовує також питання про те, чи немає підстав для притягнення
до кримінальної відповідальності інших осіб.

За клопотанням прокурора, потерпілого чи його представника
суддя з'ясовує також питання про те, чи немає підстав для ква-
ліфікації дій обвинуваченого за статтею Кримінального кодексу,
яка передбачає відповідальність за більш тяжкий злочин, чи для
пред'явлення йому обвинувачення, яке до цього не було пред'яв-
лено.

(Стаття 237 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 986-V1II від 30.08.72, Законами № 2464-ХП від 17.06.92,
№ 1483-111(1483-XIV) від 22.02.2000, в редакції Закону № 2533-Ш
(2533-Ш) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Стаття 240. Порядок попереднього розгляду справи
Попередній розгляд справи здійснюється суддею одноособово

з обов'язковою участю прокурора. Про день попереднього розгля-
ду справи повідомляються також інші учасники процесу, однак їх
неявка не перешкоджає розгляду справи.

Попередній розгляд справи починається з доповіді прокурора
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щодо можливості призначення справи до судового розгляду..
в судове засідання з'явились інші учасники судового розгляду, во
ни висловлюють свої думки щодо питань, зазначених у статті 23'
цього Кодексу, та заявлених ними клопотань. Прокурор висло
влгоє свого думку щодо клопотань, заявлених іншими учасникам*
судового розгляду. Постанова судді виноситься в нарадчіЙ кімнаті,

При попередньому розгляді справи в разі необхідності ведеться
протокол.

(Стаття 240 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 117-VIIleid 30.08.71, в редакції Закону № 2533-ІП (2533-X1V)
від 21.06.200J - набула чинності з 29.06,2001)

Стаття 246. Повернення справи на додаткове розслідування
При попередньому розгляді справи суддя з власної ініціативи

чи за клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи
законного представника, потерпілого, позивача, відповідача або
їх представників своєю постановою повертає справу на додаткове
розслідування у випадках, коли під час порушення справи, прова-
дження дізнання або досудового слідства були допущені такі по-
рушення вимог цього Кодексу, без усунення яких справа не може
бути призначена до судового розгляду.

За клопотанням прокурора, обвинуваченого, його захисника чи
законного представника суддя вправі повернути справу на додат-
кове розслідування для притягнення до кримінальної відповідаль-
ності інших осіб, якщо окремий розгляд справи щодо них немож-
ливий. За клопотанням прокурора, потерпілого чи його представ-
ника суддя може повернути справу на додаткове розслідування і у
випадках наявності підстав для кваліфікації дій обвинуваченого
за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає відповідаль-
ність за більш тяжкий злочин, чи для пред'явлення йому обвину-
вачення, яке до цього не було пред'явлено.

У постанові суддя зазначає підстави повернення справи на до-
даткове розслідування і може вказати, які слідчі дії повинні бути
проведені при додатковому розслідуванні. В постанові також по-
винно бути вирішено питання про запобіжний захід щодо обвину-
ваченого.

Копія постанови протягом трьох діб після її винесення надси-
лається сторонам.

На постанову протягом семи діб з дня її винесення сторони мо-
жуть подати апеляції до апеляційного суду, а якщо справа розгля-
дається по першій інстанції апеляційним судом - касаційні подан-
ня чи скарги до касаційного суду.

(Стаття 246 в редакції Закону № 2533—III (2533-XIV) від
21.06.2001 ~ набула чинності з 29.06.2001)
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Стаття 253. Питання, які підлягають вирішенню суддею в
зв'язку з підготовкою справи до судового роз-
гляду

Прийнявши рішення про призначення справи до судового роз-
гляду, суддя вирішує такі питання:

1) про призначення захисника у випадках, коли його участь у
справі є обов'язковою;

2) про зміну, скасування або обрання запобіжного заходу;
3) про визнання особи законним представником обвинувачено-

го, потерпілою, відповідачем, представником потерпілого, пози-
вача, відповідача, якщо рішення про це не було прийняте під час
розслідування справи;

4) про визнання потерпілого цивільним позивачем, якщо позов
не був заявлений під час розслідування справи;

5] про список осіб, які підлягають виклику в судове засідання,
та витребування додаткових доказів;

7) про заходи щодо забезпечення цивільного позову;
8) про виклик у необхідних випадках перекладача;
10) про розгляд справи у відкритому чи закритому судовому за-

сіданні;
11) про день і місце судового розгляду справи;
12) всі інші питання, які стосуються підготовчих до суду дій.
За наявності підстав вважати, що в стадії судового розгляду

відповідно до статті 299 цього Кодексу будуть досліджуватися ли-
ше деякі докази або вони не будуть досліджуватися взагалі, суддя
вправі викликати в судове засідання лише тих осіб чи витребувати
лише ті докази, про допит чи дослідження яких надійшли клопо-
тання від учасників судового розгляду.

Суддя не вправі відмовити учасникам судового розгляду у до-
слідженні в стадії судового розгляду доказів, якщо вони є належ-
ними і допустимими.

(Стаття 253 із змінами, внесеними згідно з Законами
№3780-12 від 23.12.93, № 1381-XIVeid 13.01.2000, в редакції За-
кону № 2533-ІП (2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з
29.06.2001)

Стаття 255. Забезпечення права на ознайомлення з мате-
ріалами справи

Після призначення справи до судового розгляду суддя повинен
забезпечити прокуророві, підсудному, його захисникові, потер-
пілому, цивільному позивачеві і їх представникам, коли вони про
це заявлять клопотання, можливість ознайомитися з матеріалами
справи, а цивільному відповідачеві і його представникові - з мате-
ріалами, що стосуються цивільного позову. Зазначені особи ма-
ють право робити з матеріалів необхідні виписки.
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Матеріали про застосування заходів безпеки щодо осіб, як
беруть участь у кримінальному судочинстві, для ознайомленні
не пред'являються.

(Стаття 255 із змінами, внесеними згідно із Законам
№ 1381-ХІУвід 13.01.2000, № 2533-IJI(2533-XJV) від 21.06.2001-
набуває чинності з 29.06.2001)

Глава 24
Загальні положення судового розгляду

Стаття 261. Рівність прав сторін у судовому розгляді
Сторона обвинувачення (прокурор, а також потерпілий, ци

вільний позивач та їх представники) І сторона захисту (підсудний
захисник і законний представник, цивільний відповідач і йоп
представник) користуються рівними правами на заявлення відво
дів І клопотань, подання доказів, участь в їх дослідженні тадове
денні їх переконливості, виступ у судових дебатах, оскаржена
процесуальних рішень суду.

(Стаття 261 в редакції Закону № 2533-Ш (2533-X1V) ви
21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001)

Стаття 266. Участь захисника в судовому розгляді
Захисник сприяє підсудному в здійсненні Його прав і в захист

його законних інтересів. Захисник має право на побачення з під
судним, бере участь у дослідженні доказів, порушує перед судол
клопотання про витребування і приєднання до справи нових дока
зів, що виправдовують підсудного або пом'якшують його відпо
відальність, заявляє інші клопотання, викладає суду свою думк;
про клопотання інших учасників судового розгляду.

Захисник бере участь у судових дебатах, висловлюючи суд;
свою думку про значення перевірених доказів у справі, про наяв
ність обставин, які виправдовують підсудного чи пом'якшуюті
його відповідальність, а також свої міркування з приводу застосу
вання кримінального закону та міри покарання.

(Стаття 266 із змінами, внесеними згідно з Законом № 37S0-XI
від 23.12.93)

Стаття 272. Заходи, які застосовуються до порушників по
рядку судового засідання

Якщо підсудний порушить порядок засідання або не підкорить
ся розпорядженням головуючого, останній попереджає підсудно
го про те, що в разі повторення ним зазначених дій його буде вида
лено з залу засідання. При повторному порушенні порядку судо
вого засідання підсудного за ухвалою суду можна видалити з зал;
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засідання тимчасово або за весь час судового розгляду справи. У
цьому випадку вирок після його винесення негайно оголошується
підсудному.

В разі невиконання розпорядження головуючого прокурором,
громадським обвинувачем, захисником чи громадським захисни-
ком головуючий робить їм попередження. При дальшому непідко-
ренні будь-якої із зазначених осіб розпорядженням головуючого
розгляд справи за ухвалою суду може бути відкладено, якщо
неможливо без шкоди для справи замінити цю особу Іншою.
Одночасно суд повідомляє про це відповідно вищестоящого про-
курора, Міністерство юстиції України, кваліфікаційно-дисциплі-
нарну комісію адвокатури.

За непідкорення розпорядженню головуючого або порушення
порядку під час судового засідання свідок, потерпілий, цивільний
позивач, цивільний відповідач та інші громадяни несуть відпо-
відальність за частиною 1 статті 1853 Кодексу України про адмі-
ністративні правопорушення.

(Стаття 272 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 6834-Хвід 16.04.84, № 9166-ХІвід 04,05.90, Законам № 3780-ХІ1
від 23.12.93)

Гл а в a 25
Підготовча частина судового засідання

Стаття 289. Наслідки неявки прокурора, громадського обви-
нувача, захисника чи громадського захисника

Якщо в судове засідання не з'явиться прокурор або захисник і
якщо неможливо замінити їх іншими особами, слухання справи
належить відкласти. Заміна захисника, що не з'явився, допуска-
ється тільки за згодою підсудного.

Прокуророві, а також захисникові, які вперше вступили в справу,
суд зобов'язаний надати час, необхідний для ознайомлення з мате-
ріалами справи і для підготовки до участі в судовому засіданні.

Про неявку прокурора або адвоката в судове засідання суд по-
відомляє відповідні органи.

(Частину четверту статті 289 виключено на підставі Закону
№2533-111 (2533-Ш) від 21.06.2001 -набула чинності з 29.06.2001)

(Стаття 289 із змінами, внесеними згідно Ь Законом № 2533—III
(2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Гл а в a 27
Судові дебати і останнє слово підсудного

Стаття 318. Порядок судових дебатів
По закінченні судового слідства суд переходить до судових де-

батів,
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Дебати полягають у промовах прокурора, потерпілого і Його
представника, цивільного позивача, цивільного відповідача або їх
представників, захисника, підсудного.

Учасники судового розгляду мають право в судових дебатах
посилатися тільки на ті докази, які були досліджені в судовому за-
сіданні. Якщо під чає судових дебатів виникне потреба подати но-
ві докази, суд відновлює судове слідство. Після закінчення від-
новленого судового слідства суд знову відкриває судові дебати з
приводу додаткового досліджених обставин.

Суд не вправі обмежувати тривалість судових дебатів певним
часом. Головуючий зупиняє учасників судових дебатів лише в тих
випадках, коли вони в промовах виходять за межі розглядуваної
справи.

Після закінчення промов учасники судових дебатів мають пра-
во обмінятися репліками. Право останньої репліки належить під-
судному.

(Стаття 318 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР
№ 6834-Х від 16.04.84, із Законом №. 2533-111 (2533-X1V) від
21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Р о з д і л ч е т в е р т и й

ПРОВАДЖЕННЯ ПО ПЕРЕВІРЦІ ВИРОКІВ,
ПОСТАНОВ І УХВАЛ СУДУ

Глава 29
Подача апеляцій

Стаття 348. Особи, які мають право подати апеляцію
Апеляцію мають право подати:
1) засуджений, Його законний представник і захисник - у час-

тині, що стосується інтересів засудженого;
2) виправданий, його законний представник і захисник - у час-

тині мотивів і підстав виправдання;
3) законний представник, захисник неповнолітнього та сам

неповнолітній, щодо якого застосовано примусовий захід вихов-
ного характеру, - у частині, що стосується Інтересів неповноліт-
нього;

4) законний представник та захисник особи, щодо якої вирішу-
валося питання про застосування примусового заходу медичного
характеру;

5) обвинувачений, щодо якого справу закрито, його законний
представник і захисник -у частині мотивів і підстав закриття справи;

6) обвинувачений, щодо якого справу направлено на додаткове
розслідування Його законний представник і захисник - у частині
мотивів І підстав направлення справи на додаткове розслідування;
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7) цивільний відповідач або його представник - в частині, що
стосується вирішення позову;

8) прокурор, який брав участь у розгляді справи судом першої
інстанції, а також прокурор, який затвердив обвинувальний вис-
новок, - у межах обвинувачення, що підтримував прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої інстанції;

9) потерпілий і Його представник - у частині, що стосується ін-
тересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді
першої Інстанції;

10) цивільний позивач або його представник - у частині, що
стосується вирішення позову;

11) особа, щодо якої винесено окрему ухвалу (постанову) суду;
12) інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом.
(Стаття 348 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2670-Ш

(267O-XIV) від 12.07.2001)

Стаття 355. Доповнення, зміна ї відкликання апеляції
До початку розгляду справи в апеляційному суді особа, яка по-

дала апеляцію, має право доповнити, змінити або відкликати її, а
також подати свої заперечення на апеляцію Іншого учасника судо-
вого розгляду.

Внесення до апеляції змін, які тягнуть за собою погіршення ста-
новища засудженого або виправданого за межами строків на апе-
ляційне оскарження не допускається.

Захисник засудженого чи виправданого може відкликати свою
апеляцію тільки за згодою підзахисного і його законного пред-
ставника. Захисник, який вступив до справи в апеляційному про-
вадженні, може змінити чи доповнити апеляцію захисника, який
брав участь у розгляді справи судом першої інстанції, лише за зго-
дою засудженого чи виправданого та їх законних представників.

Засуджений або виправданий вправі відкликати свою апеля-
цію, а також апеляцію свого захисника, крім випадків, передбаче-
них частиною першою статті 45 цього Кодексу.

Апеляція представника потерпілого може бути відкликана ним
лише за згодою потерпілого, а також самим потерпілим.

Глава ЗО
Розгляд справи за апеляцією

Стаття 362. Розгляд справи в суді апеляційної Інстанції
Виконавши підготовчі дії, зазначені в статтях 283—287,293 цьо-

го Кодексу, головуючий роз'яснює учасникам судового розгляду
їх права, а також право давати пояснення з приводу поданих апе-
ляцій та виступати в судових дебатах, а особам, які подали апеля-
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ції, - право підтримувати апеляції або відмовитись від них. Кло-
потання учасників судового розгляду повинні стосуватися части-
ни вироку, яка оскаржена в апеляційному порядку, і вирішуються
судом за правилами статті 296 цього Кодексу.

Після цього головуючий чи один із суддів доповідає суть виро-
ку чи постанови, повідомляє ким і в якому обсязі вони були оскар-
жені, викладає основні доводи апеляцій і заперечень інших учас-
ників процесу, якщо вони були подані. Головуючий з'ясовує, чи
підтримують свої апеляції особи, які їх подали.

Неявка учасників процесу на засідання суду апеляційної' ін-
станції не є перешкодою для розгляду справи, якщо інше не перед-
бачено цим Кодексом або рішенням апеляційного суду.

Якщо суд апеляційної інстанції не проводив судового слідства,
після виконання дій, зазначених у частині другій цієї статті, голо-
вуючий ознайомлює учасників судового розгляду з додатковими
матеріалами, якщо вони були подані, матеріалами, що надійшли з
суду першої інстанції на виконання доручень, вислуховує їх пояс-
нення з приводу поданих апеляцій в порядку, передбаченому стат-
тею 318 цього Кодексу, і переходить до судових дебатів.

Судове слідство в апеляційному суді провадиться за правилами
глави 26 цього Кодексу лише щодо тієї частини вироку, закон-
ність і обгрунтованість якої оспорюється в апеляції.

Судові дебати в суді апеляційної інстанції проводяться у відпо-
відності з вимогами статті 318 цього Кодексу і полягають у про-
мовах учасників судового розгляду стосовно тієї частини вироку,
яка оскаржена. Першими виступають особи, які подали апеляції.
Прокурор, якщо він підтримує апеляцію, подану ним чи іншим
прокурором, виступає першим, а в інших випадках - останнім,

Перед видаленням суду до нарадчої кімнати для постановлєння
рішення щодо законності і обгрунтованості вироку суду першої
інстанції підсудному, якщо він брав участь в апеляційному роз-
гляді справи, надається останнє слово.

Нарада суддів апеляційного суду провадиться з додержанням
вимог, передбачених статтями 322 і 325 цього Кодексу.

Протокол судового засідання та фіксація технічними засобами
перебігу судового процесу в апеляційному суді ведуться у випад-
ку проведення ним судового слідства.

Глава 31
Касаційне провадження

Стаття 384. Особи, які мають право на касаційне оскар-
ження або внесення касаційного подання

Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині першій
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статті 383 цього Кодексу, мають право подати особи, коло яких
визначено у статті 348 цього Кодексу.

Касаційні скарги на судові рішення, зазначені у частині другій
статті 383 цього Кодексу, мають право подати:

1) засуджений, його законний представник і захисник - у час-
тині, що стосується інтересів засудженого;

2) виправданий, його законний представник і захисник - у час-
тині мотивів і підстав виправдання;

3) позивач, відповідач або їх представники - у частині, що сто-
сується вирішення позову;

4) потерпілий, його представник - у частині, що стосується ін-
тересів потерпілого.

Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині пер-
шій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної ін-
станції, чи прокурор, який затвердив обвинувальний висновок.

Касаційне подання на судові рішення, зазначені у частині дру-
гій статті 383 цього Кодексу, має право подати прокурор, який
брав участь у розгляді справи судом першої чи апеляційної ін-
станції, а також Генеральний прокурор України та Його заступни-
ки, прокурор Автономної Республіки Крим, прокурор області,
міст Києва і Севастополя, прирІвненІ до них прокурори та їх
заступники в межах їх повноважень - незалежно від їх участі в
розгляді справи судом першої чи апеляційної інстанції.

Особам, які вправі подати касаційну скаргу, касаційне подання,
надається можливість ознайомитися в суді з матеріалами справи для
вирішення питання про внесення касаційної скарги чи подання.

(Стаття 384 із змінами, внесеними згідно із Законом № 267Q-III
(267O-XIV) від 12.07.2001)

Глава 32
Перегляд судових рішень в порядку

виключного провадження

Стаття 4009. Порушення питання про перегляд судового
рішення в порядку виключного провадження

Клопотання про перегляд судових рішень з підстав, передбаче-
них пунктом 1 частини першої статті 4004 цього Кодексу, вправі
подавати прокуророві учасники процесу, а також інші особи, як-
що таке право надано їм законом.

Клопотання про перегляд судового рішення з підстав, передба-
чених пунктом 2 частини першої статті 4004 цього Кодексу, вправі
подавати засуджений, Його захисник чи законний представник,
прокурор, який брав участь в розгляді справи судом першої, апе-
ляційної чи касаційної Інстанції, Генеральний прокурор України
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та його заступники, прокурор Автономної Республіки Крим, про-
курор області, міст Києва і Севастополя, прирІвнені до них про-
курори та їх заступники в межах їх повноважень - незалежно від
їх участі в розгляді справи судом, а також інші особи, якщо таке
право надано їм законодавчими актами України.

Переписка з приводу надходження клопотань про перегляд ка-
саційним судом справ з підстав, передбачених пунктом 2 частини
першої статті 4004, з засудженим, захисником чи законним пред-
ставником касаційним судом не ведеться.

Суддя, який розглядає клопотання про перегляд судового
рішення з підстав, передбачених пунктом 2 частини першої етапі
4004 цього Кодексу, вправі витребувати справу із суду.

На підставі подання, підписаного не менше як п'ятьма суддями
касаційного суду, клопотання про перегляд судового рішення з
підстав, передбачених пунктом 2 частини першої статті 4004 цьо-
го Кодексу, справа призначається до судового розгляду.

Розділ шостий

ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ
МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ

Глава 34
Застосування примусових заходів

медичного характеру

Стаття 419. Порядок судового розгляду справ про засто-
сування примусових заходів медичного харак-
теру

Справи, що надійшли до суду від прокурора в порядку, перед-
баченому статтею 418 цього Кодексу, народний суддя або голова
суду, якщо погодиться з постановою слідчого, вносить безпосе-
редньо в судове засідання.

Розгляд зазначених справ провадиться у відкритому судовому
засіданні з обов'язковою участю прокурора та захисника за прави-
лами, передбаченими главами 25 і 26 цього Кодексу.

Участь особи, щодо якої розглядається справа, не є обов'язко-
вою і може мати місце лише в тому разі, якщо цьому не перешко-
джає характер її захворювання.

В судовому засіданні допитуються свідки та перевіряються до-
кази, що доводять або спростовують вчинення даною особою су-
спільно небезпечного діяння, а також перевіряються інші обстави-
ни, які мають істотне значення для вирішення питання про засто-
сування примусових заходів медичного характеру. В необхідних
випадках в судове засідання викликається експерт.
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Якщо особа, щодо якої розглядається справа, викликана в судо-
ве засідання, суд вислуховує ЇЇ пояснення, а потім висновок екс-
перта. Після закінчення судового слідства висловлює свого думку
прокурор, потім захисник.

(Стаття 419 із змінами, внесеними згідно із Законом 2533-III
(2533-XIV) від 21.06.2001 - набула чинності з 29.06.2001)

Розділ восьмий

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ
ПРО ЗЛОЧИНИ НЕПОВНОЛІТНІХ

(Кодекс доповнено розділом восьмим згідно з Указом ПВР
№117-VIUвід 30.08.71)

Гл а в а 36
Особливості провадження

в справах про злочини неповнолітніх

Стаття 438. Пред'явлення обвинувачення і допит неповно-
літнього обвинуваченого

Пред'явлення обвинувачення неповнолітньому та його допит
провадяться за правилами, передбаченими статтями 140, 141, 142
і 143 цього Кодексу, у присутності захисника.

В разі, коли неповнолітній не досяг шістнадцяти років або як-
що неповнолітнього визнано розумово відсталим, при пред'яв-
ленні Йому обвинувачення та його допиті за розсудом слідчого чи
прокурора або за клопотанням захисника можуть бути присутні
педагог або лікар, батькі чи інші законні представники неповно-
літнього.

Слідчий роз'яснює педагогу або лікарю, батькам чи іншим за-
конним представникам неповнолітнього, які присутні при пред'яв-
ленні обвинувачення та допиті, їх право задавати обвинуваченому
запитання і викладати свої зауваження.

Запитання, поставлені обвинуваченому згаданими особами, та
їх зауваження заносяться до протоколу допиту. Слідчий вправі
відвести поставлене запитання, але відведене запитання повинно
бути занесено до протоколу.

Стаття 440. Пред'явлення матеріалів справи неповноліт-
ньому обвинуваченому

Оголошення неповнолітньому обвинуваченому про закінчення
досудового слідства і пред'явлення йому для ознайомлення мате-
ріалів справи провадяться за правилами, передбаченими стаття-
ми218, 219, 220, 22\ і 222 цього Кодексу, з участю захисника.
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При оголошенні неповнолітньому обвинуваченому про закін-
чення слідства і пред'явленні Йому матеріалів справи з дозволу
слідчого може бути присутній законний представник неповноліт-
нього.

Кримінальний кодекс України

Прийнятий Верховною Радою України
5 квітня 2001 року

№ 2341-Ш

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 25-26, ст.131)
(Із змінами, внесеними згідно із Законами

№ 2953-111 (2953-XIV) від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.121
№ 3075-ПІ (3075-XIV) від 07.03.2002, ВВР, 2002, № ЗО, ст.206)

(Витяг)

Р о з д і л XVIII

ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ

Стаття 374. Порушення права на захист
1. Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також ін-

ше грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, під-
судного на захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слід-
чим, прокурором або суддею, -

карається штрафом від трьохсот до п 'ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або виправними роботами на
строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з по-
збавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років або без такого.

2. Ті самі дії, які призвели до засудження невинної у вчиненні
злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб,
або такі, що спричинили інші тяжкі наслідки, —

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною
діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 387. Розголошення даних досудового слідства або
дізнання

1. Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи,
яка провадила дізнання чи досудове слідство, даних досудового
слідства чи дізнання особою, попередженою в установленому за-
коном порядку про обов'язок не розголошувати такі дані, -
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карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років.

2. Розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчи-
нене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання,
оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала
ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні,
якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують ЇЇ честь і
гідність, -

карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавлен-
ням права обіймати певні посади або займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років.

Стаття 397. Втручання в діяльність захисника чи пред-
ставника особи

1. Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення право-
мірної діяльності захисника чи представника особи по наданню
правової допомоги або порушення встановлених законом гаран-
тій їх діяльності та професійної таємниці -

карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до
двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмежен-
ням волі на строк до трьох років.

2. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням сво-
го службового становища, —

караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до
трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або зай-
матися певною діяльністю на строк до трьох років.

Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи
представника особи

1. Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошко-
дженням майна щодо захисника чи представника особи, а також
щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з на-
данням правової допомоги, -

карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням
волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий
строк.

2. Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх
близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних ушко-
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джень у зв язку з діяльністю, пов язаною з наданням правової до-
помоги, -

карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років
або позбавленням волі на той самий строк.

3. Умисне заподіяння тим самим особам у зв'язку з діяльністю»
пов'язаною з наданням правової допомоги, тяжкого тілесного уш-
кодження -

карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти
років.

Стаття 399. Умисне знищення або пошкодження майна за-
хисника чи представника особи

1. Умисне знищення або пошкодження майна, що належить за-
хиснику чи представнику особи або їх близьким родичам, у зв'яз-
ку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, -

караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести міся-
ців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавлен-
ням волі на той самий строк.

2. ТІ самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим за-
гальнонебезпечним способом, або якщо вони заподіяли шкоду в
особливо великих розмірах, -

караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми ро-
ків.

3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, що
спричинили загибель людей, завдання їм тяжких тілесних ушко-
джень чи настання Інших тяжких наслідків, -

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадця-
ти років.

Стаття 400. Посягання на життя захисника чи представни-
ка особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з
наданням правової допомоги

Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника
особи або їх близьких родичів у зв 'язку з діяльністю, пов'язаноюз
наданням правової допомоги, —

караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадця-
ти років або довічним позбавленням волі.
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Господарський процесуальний кодекс
України

Прийнятий Верховною Радого України
6 листопада 1991 року № 1798-ХН

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, № б, ст.56)
(З наступними змінами і доповненнями - остання зміна
згідно із Законом № 3092-111 (3092-XIV) від 07.03.2002)

(Витяг)

Р а з д і л 1

Стаття 4 2 . Рівність перед законом і судом
Правосуддя у господарських судах здійснюється на засадах

рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом.
(Кодекс доповнено статтею 42 згідно із Законом № 2539-ПІ

(2539-XIV) від 21.06.2001)

Стаття 4 3 . Змагальність
Судочинство у господарських судах здійснюється на засадах

змагальності.
Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, обґрунтову-

ють свої вимоги і заперечення поданими суду доказами.
Господарський суд створює сторонам та іншим особам, які бе-

руть участь у справі, необхідні умови для встановлення фактич-
них обставин справи і правильного застосування законодавства.

(Кодекс доповнено статтею 4і згідно із Законом № 2539-III
(2539-XIV) від 21.06.2001)

Р о з д і л IV

УЧАСНИКИ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ

Стаття 18. Склад учасників судового процесу
До складу учасників судового процесу входять: сторони, треті

особи, прокурор, інші особи, які беруть участь у процесі у випад-
ках, передбачених цим Кодексом.

(Стаття 18 Ь змінами, внесеними згідно із Законом № 251/97—ВР
від 13.05.97)

Стаття 22. Права та обов'язки сторін
Сторони користуються рівними процесуальними правами.
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Сторони мають право знайомитися з матеріалами справи, роби-
ти з них витяги, знімати копії, брати участь в господарських за-
сіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, за-
являти клопотання, давати усні та письмові пояснення господар-
ському суду, наводити свої доводи і міркування з усіх питань, що
виникають у ході судового процесу, заперечувати проти клопо-
тань і доводів інших учасників судового процесу, оскаржувати су-
дові рішення господарського суду в установленому цим Кодексом
порядку, а також користуватися іншими процесуальними права-
ми, наданими їм цим Кодексом.

Сторони зобов'язані добросовісно користуватися належними
їм процесуальними правами, виявляти взаємну повагу до прав і
охоронюваних законом інтересів другої сторони, вживати заходів
до всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обста-
вин справи.

Позивач вправі до прийняття рішення по справі змінити підста-
ву або предмет позову, збільшити розмір позовних вимог за умови
дотримання встановленого порядку досудового врегулювання
спору у випадках, передбачених статтею 5 цього Кодексу в цій
частині, відмовитись від позову або зменшити розмір позовних
вимог.

Відповідач має право визнати позов повністю або частково.
Господарський суд не приймає відмови від позову, зменшення

розміру позовних вимог, визнання позову відповідачем, якщо ці
дії суперечать законодавству або порушують чиї-небудь права і
охоронювані законом інтереси.

(Стаття 22 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2413-Ш
(2413-XIV) від 17.05.2001, № 2539-ІП (2539-XIV) від 21.06.2001)

Стаття 28. Представники сторін і третіх осіб
Справи юридичних осіб в господарському суді ведуть їх орга-

ни, що діють у межах повноважень, наданих їм законодавством та
установчими документами, через свого представника.

Керівники підприємств та організацій, інші особи, повнова-
ження яких визначені законодавством або установчими докумен-
тами, подають господарському суду документи, що посвідчують
їх посадове становище.

Представниками юридичних осіб можуть бути також інші осо-
би, повноваження яких підтверджуються довіреністю від імені
підприємства, організації. Довіреність видається за підписом ке-
рівника або іншої уповноваженої ним особи та посвідчується пе-
чаткою підприємства, організації.

Повноваження сторони або третьої особи від імені юридичної
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особи може здійснювати ЇЇ відособлений підрозділ, якщо таке пра-
во Йому надано установчими або Іншими документами.

Громадяни можуть вести свої справи в господарському суді
особисто або через представників, повноваження яких підтвер-
джуються нотаріально посвідченою довіреністю.

(Стаття 28 в редакції Закону № 251/97—ВР від 13.05.97)

Р о з д і л V I

СУДОВІ ВИТРАТИ

(Назва розділу VI
в редакції Закону № 2539-ЛІ (2539-XIV) від 21.06.2001)

Стаття 44. Склад судових витрат
Судові витрати складаються з державного мита, сум, що підля-

гають сплаті за проведення судової експертизи, призначеної гос-
подарським судом, витрат, пов'язаних з оглядом та дослідженням
речових доказів у місці їх знаходження, оплати послуг переклада-
ча, адвоката, витрат на інформаційно-технічне забезпечення судо-
вого процесу та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи.

(Стаття 44 в редакції Закону № 2539-Ш (2539-X1V) від
21.06.2001)

Стаття 49. Розподіл господарських витрат
Державне мито покладається:
у спорах, що виникають при укладанні, зміні та розірванні до-

говорів, - на сторону, яка безпідставно ухиляється від прийняття
пропозицій іншої сторони, або на обидві сторони, якщо господар-
ським судом відхилено частину пропозицій кожної із сторін;

у спорах, що виникають при виконанні договорів та з інших
підстав, - на сторони пропорційно розміру задоволених позовних
вимог.

Якщо спір виник внаслідок неправильних дій сторони, госпо-
дарський суд має право покласти на неї державне мито незалежно
від результатів вирішення спору.

Державне мито, від сплати якого позивач у встановленому по-
рядку звільнений, стягується з відповідача в доход бюджету про-
порційно розміру задоволених вимог, якщо відповідач не звіль-
нений від сплати державного мита.

Стороні, на користь якої відбулося рішення, господарський суд
відшкодовує мито за рахунок другої сторони І в тому разі, коли
друга сторона звільнена від сплати державного мита.

Суми, які підлягають сплаті за проведення судової експертизи,
послуги перекладача адвоката, витрати на інформаційно-технічне
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забезпечення судового процесу та інші витрати, пов'язані з роз-
глядом справи, покладаються:

при задоволенні позову — на відповідача;
при відмові в позові - на позивача;
при частковому задоволенні позову - на обидві сторони про-

порційно розміру задоволених позовних вимог.
(Стаття 49 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2539-Ш

(2539-X1V) від 21.06.2001)

Кодекс України
про адміністративні правопорушення

Прийнятий 7 грудня 1984 року
№ 8073-Х

(Відомості Верховної Ради УкраїнськоїРСР (ВВР)
1984, додаток до №51, cm. 1122)

(Витяг)

Р о з д і л I V

ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ
ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ

Глава 21
Особи, які беруть участь у провадженні в справі

про адміністративне правопорушення

Стаття 268. Права особи, яка притягається до адміністра-
тивної відповідальності

(Положення частини першої статті 268, за яким обмежуєть-
ся право на вільний вибір особою, яка притягається до адміні-
стративної відповідальності, як захисника своїх прав, крім ад-
воката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право
на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юри-
дичної особи, втратили чинність як такі, що є неконституційни-
ми на підставі Рішення Конституційного Суду№ 13-рп/2000від
16.1L2000)

Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності,
має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення,
подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи ко-
ристуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у
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галузі права, який за законом має право на надання правової допо-
моги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рід-
ною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не во-
лодіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову
по справі. Справа про адміністративне правопорушення розгляда-
ється в присутності особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності. Під час відсутності цієї особи справу може бути
розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її спо-
віщення про місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло
клопотання про відкладення розгляду справи.

При розгляді справ про адміністративні правопорушення, пе-
редбачені частиною першого статті 44, статтями 51, 146, 157, 160,
1602, 173, частиною третьою статті 178, статтями 185, 185 і, части-
ною першою статті 1853, статтями 1857 і 187 цього Кодексу, при-
сутність особи, яка притягається до адміністративної відповідаль-
ності, є обов'язковою. У разі ухилення її від явки на виклик органу
внутрішніх справ або судді районного (міського) суду цю особу
може бути органом внутрішніх справ (міліцією) піддано приводу.

Законами України може бути передбачено Й інші випадки, коли
явка особи, яка притягається до адміністративної відповідально-
сті, в орган (до посадової особи), який вирішує справу, є обов'яз-
ковою.

(Стаття 268 із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР
№ 316-Х1 від 29.05.85, № 4452-ХІ від 21.08.87, № 7445-ХІ від
27.04.89, № 8918-ХІ від 07.03.90, № 9166-ХІ від 04.05.90,
№ 647-ХІІ від 18.01.91, Законами № 386/96-ВР від 01.10.96,
№ 2342-111 (2342-XIV) від 05.04.2001)

Стаття 271. Захисник
У розгляді справи про адміністративне правопорушення мо-

жуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який за
законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи. ЦІ особи мають право знайомитися
з матеріалами справи; заявляти клопотання; за дорученням особи,
яка Його запросила, від її імені подавати скарги на рішення органу
(посадової особи), який розглядає справу, а також мають інші пра-
ва, передбачені законами України.

Повноваження адвоката на участь у розгляді справи посвід-
чуються ордером, що Його видає адвокатське об'єднання, або від-
повідною довіреністю на ведення справи.

(Стаття 271 в редакції Закону № 2342-III (2342-XIV) від
05.04.2001)
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Глава 22
Розгляд справ про адміністративне правопорушення

Стаття 278. Підготовка до розгляду справи про адміністр*
тивне правопорушення

Орган (посадова особа) при підготовці до розгляду справи при
адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

1) чи належить до його компетенції розгляд даної справи;
2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи

про адміністративне правопорушення;
3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про

час і місце її розгляду;
4) чи витребувано необхідні додаткові матеріали;
5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притя-

гається до адміністративної відповідальності, потерпілого, їх за-
конних представників і адвоката.

Стаття 279. Порядок розгляду справи про адміністративне
правопорушення

Розгляд справи розпочинається з оголошення складу колегіаль-
ного органу або представлення посадової особи, яка розглядає да-
ну справу.

Головуючий на засіданні колегіального органу або посадова
особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгля-
ду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яс-
нює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обо-
в'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне
правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть
участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються
клопотання. У разі участі в розгляді справи прокурора заслухову-
ється його висновок.

Виправно-трудовий кодекс України

Затверджений Законом № 3325-VII
від 23 грудня 1970 року

(ВВР,1971,М1,ст.б)

(Витяг)

Стаття 40. Побачення засуджених з адвокатом
Для одержання юридичної допомоги засуджені, які відбувають

покарання у вигляді позбавлення волі, за їх письмовою заявою або
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за заявою їх близьких родичів чи представників громадськості мо-
жуть мати побачення з адвокатом. За бажанням засудженого або
адвоката їх побачення у виправно-трудових установах провадять-
ся віч-на-вІч.

Побачення засуджених з адвокатами до числа побачень, вста-
новленого статтею 39 цього Кодексу, не зараховуються, їх кіль-
кість і тривалість не обмежуються.

Побачення надається після пред'явлення адвокатом ордера
юридичної консультації і документа, що посвідчує його особу.

застосування законодавства,
яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому,

підсудному право на захист

Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 7 липня 1995 року № 10

(Із змінами, внесеними згідно з Постановами
Пленумів Верховного Суду

№ 12 від 03.12.97; № 21 від 25.12.9S)

Відповідно до ст. 59 та ч. 2 ст. 63 Конституції України підозрю-
ваний, обвинувачений чи підсудний має право на правову допомо-
гу та захист. У випадках, передбачених законом, ця допомога на-
дається безоплатно.

(Преамбулу доповнено абзацом першим згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду№ 12 від 03.12.97)

Для забезпечення права на захист від обвинувачення в Україні
діє адвокатура. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав.

(Преамбулу доповнено абзацом другим згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду№ 12 від 03.12.97)

Обговоривши матеріали узагальнення практики застосування
законодавства, яке забезпечує підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному право на захист, Пленум Верховного Суду України
відзначає, що органи розслідування та суди в основному викону-
ють вимоги закону з цього питання. Разом з тим, в окремих випад-
ках допускаються помилки, які тягнуть за собою порушення права
на захист і негативно впливають на якість здійснення правосуддя.

З метою усунення недоліків і роз'яснення питань, що виникли в
судовій практиці, Пленум Верховного Суду України п о с т а -
н о в л я є :

1. Звернути увагу судів на важливість забезпечення підозрюва-
ному, обвинуваченому чи підсудному права на захист відповідно
до ч. 2 ст. 63 і п. 6 ч. З ст. 129 Конституції України та чинного зако-
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нодавства. Додержання цього конституційного принципу й однієї
з основних засад судочинства є важливою гарантією об'єктивного
розгляду справи та запобігання притягненню до кримінальної від-
повідальності невинуватих осіб.

(Пункт 1 в редакції Постанови Пленуму Верховного Суду №12
від 03.12.97)

2. Судам слід мати на увазі, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 62
Конституції України та статей 21 і 22 Кримінально-процесуально-
го кодексу (далі - КПК) особа, яка провадить дізнання, слідчий,
прокурор, суд повинні надати підозрюваному, обвинуваченому,
підсудному можливість захищатися встановленими законом засо-
бами від пред'явленого обвинувачення і не вправі перекладати на
нього обов'язок доведення своєї невинуватості у вчиненні зло-
чину.

(Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Пленуму
Верховного Суду№ 12 від 03.12.97)

3. Істотне порушення чинного законодавства, яке регламентує
право на захист, у передбачених законом випадках може тягти за
собою скасування судових рішень. Роз'яснити, що судові рішення
підлягають, зокрема, обов'язковому скасуванню у тих випадках,
коли таке порушення позбавило чи обмежило підозрюваного, об-
винуваченого, підсудного або його захисника в здійсненні цього
права і перешкодило чи могло перешкодити суду всебічно, повно
та об'єктивно розглянути справу і винести законне та обгрунтова-
не судове рішення.

4. Звернути увагу судів на те, що відповідно до вимог ст. 44
КПК захисник допускається до участі в справі з моменту пред'яв-
лення обвинувачення, а у випадку затримання особи, підозрюва-
ної у вчиненні злочину, або застосування до неї запобіжного захо-
ду у вигляді взяття під варту - з моменту оголошення їй протоколу
затримання чи постанови про застосування такого запобіжного за-
ходу, але не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту затри-
мання.

Відповідно до ч. 1 ст. 44 КПК як захисники підозрюваних, об-
винувачених і підсудних допускаються лише особи, які мають
свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, що ви-
дається їм відповідно до вимог ст. 2 Закону України «Про адвока-
туру». Не можуть допускатися до участі в справі в якості захисни-
ків особи, які мають інші документи (ліцензії на здійснення
юридичної практики чи підприємницької діяльності тощо).

У судовому засіданні до участі в справі в якості захисника за
згодою підсудного можуть бути допущені його близькі родичі,
опікуни або піклувальники.
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Повноваження захисника на участь у справі повинні бути під-
тверджені:

а) адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю інди-
відуально чи в об'єднанні, - відповідним свідоцтвом, а також ор-
дером про наявність угоди чи доручення на участь у справі;

б) близьких родичів, опікунів або піклувальників — заявою під-
судного на здійснення ними його захисту, а також дорученням та
відповідними документами, які є підставою для їх участі в справі.

Зважаючи на те, що законом не обмежена кількість захисників,
на запрошення підозрюваного, обвинуваченого, підсудного, його
родичів, законних представників чи інших осіб до участі в справі
може бути допущено декілька захисників.

Питання про допуск захисника до участі в справі вирішується в
порядку, передбаченому частинами 2—5 ст. 44 КПК.

5. Суди повинні враховувати, що згідно зі статтями 43 і 43 і

КПК підозрюваний, обвинувачений поряд з іншими правами має
право на побачення з захисником до першого допиту. Таке право
надається лише захиснику, якого допущено до участі в справі. На-
дання побачення з захисником до першого допиту має важливе
значення як для здійснення права на захист, так і для об'єктивного
розгляду справи. Тому судам слід ретельно перевіряти, чи було
роз'яснено підозрюваному, обвинуваченому таке право І чи не бу-
ли вони обмежені в цьому. У разі, коли особа, яка проводить ді-
знання, або слідчий порушили зазначені вимоги закону і за наяв-
ністю заяви підозрюваного, обвинуваченого на побачення з за-
хисником допитали його без участі останнього, на ці показання
не можна посилатись у вироку на підтвердження винності підсуд-
ного у вчиненні злочину.

Аналогічно повинно вирішуватися питання І тоді, коли особа
була затримана чи взята під варту у зв'язку з підозрою у вчиненні
злочину, однак була допитана як свідок, а не як підозрюваний.

6. При вирішенні питання про участь захисника слід мати на
увазі, що згідно з ч. 1 ст. 47 КПК він запрошується підозрюваним,
обвинуваченим чи підсудним, його законними представниками,
родичами або іншими особами за його дорученням чи на його про-
хання. При цьому відповідно до ч. 1 ст. 59 Конституції України
підозрюваний, обвинувачений чи підсудний є вільним у виборі за-
хисника своїх прав. Тому особа, яка провадить дізнання, слідчий
та суд повинні забезпечити право вільного вибору захисника.

(Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Поста-
новою Пленуму Верховного Суду № б від 03.12.97)

Якщо участь у справі обраного захисника з будь-яких причин
неможлива протягом строків, зазначених у ч. З ст. 47 КПК, особа,
яка провадить дізнання, слідчий чи суд повинні роз'яснити пІдо-
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зрюваному, обвинуваченому, підсудному право запросити іншого
захисника і надати можливість реально його здійснити, а у випад-
ках, передбачених ч. З ст. 46 КПК, забезпечити його захисником.

7. Судам слід мати на увазі, що відмова від захисника (крім ви-
падків, передбачених ч. З ст. 46 КПК може бути прийнята в будь-
якій стадії процесу і лише за ініціативою підозрюваного, обвину-
ваченого чи підсудного.

Розглядаючи заяву підозрюваного, обвинуваченого, підсудно-
го про відмову від участі в справі захисника, особа, яка провадить
дізнання, слідчий або суд повинні з'ясувати, відмовляється він від
захисника і буде самостійно здійснювати свій захист чи бажає за-
мінити його іншим. В останньому випадку необхідно надати йому
можливість замінити захисника.

8. Вирішуючи питання, пов'язане з відданням обвинуваченого
до суду, суд зобов'язаний перевірити, чи забезпечили органи діз-
нання, попереднього* слідства право обвинуваченого на захист,
зокрема, чи були додержані його процесуальні права при прова-
дженні дізнання І попереднього слідства, чи було вжито всіх пе-
редбачених законом заходів до всебічного, повного й об'єктивно-
го дослідження обставин справи, виявлення як тих обставин, що
викривають, так і тих, що виправдовують обвинуваченого, а та-
кож обставин, що пом'якшують і обтяжують відповідальність.

9. Згідно з вимогами статей 132, 142, 223 і 334 КПК обвинува-
чений має право знати, в чому він обвинувачується, а засудже-
ний - у вчиненні якого злочину його визнано винним.

Суди повинні перевіряти додержання цього права і вимагати
від органів попереднього слідства, щоб постанова про притягнен-
ня як обвинуваченого була конкретною за змістом. Зокрема, в
описовій її частині повинні бути зазначені: злочин, у вчиненні
якого обвинувачується особа, час, місце та інші обставини вчи-
нення злочину, наскільки вони відомі слідчому, стаття криміналь-
ного закону, якою передбачено цей злочин. Недодержання вимог
статей 132І 142 КПК може бути підставою для повернення справи
на додаткове розслідування.

В обвинувальному висновку, крім цього, повинні бути зазначе-
ні також інші обставини, передбачені ст. 223 КПК, оскільки недо-
тримання цих вимог позбавляє можливості підсудного в подаль-
шому обрати відповідну позицію в суді І обмежує його право на
захист.

При встановленні такого порушення в стадії віддання до суду
справа підлягає поверненню прокурору для складання нового об-
винувального висновку (ст. 230 КПК).

Тут і далі - «досудового» згідно із Законом України від 12 липня 2001 р.
№ 2670-Ш (2670-XIV). -Ред.
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Складаючи вирок, суд повинен додержуватись вимог ст. 334
КПК. В мотивувальній частині обвинувального вироку повинно
бути сформульовано обвинувачення, яке судом визнається дове-
деним, з обов'язковим зазначенням місця, часу, способу вчинення
злочину та його наслідків, форми вини і мотивів злочину тощо, а
також доказів, покладених судом в обгрунтування своїх ви-
сновків. Порушення цих вимог може бути підставою для скасу-
вання вироку.

10. Суди повинні перевіряти додержання органами поперед-
нього слідства вимог ст. 48 КПК. При цьому слід мати на увазі, що
захисник, допущений до участі в справі, має право бути присутнім
не тільки при допитах підозрюваного чи обвинуваченого, а й при
проведенні інших слідчих дій, які виконуються за їх участю, в то-
му числі за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого чи за-
хисника. Особа, яка провадить дізнання, слідчий повинні своєчас-
но повідомляти захисника про час і місце провадження таких
слідчих дій. Якщо він не з'явився, необхідно з'ясовувати у підо-
зрюваного, обвинуваченого про можливість проведення слідчих
дій без участі захисника. Проведення слідчої дії без участі захис-
ника в такому випадку можливе лише за умови, коли його участь у
цій дії не є обов'язковою.

11. Відповідно до ч. 2 ст. 48 КПК захисник з дозволу особи, яка
провадить дізнання, чи слідчого має право застосовувати науко-
во-технічні засоби.

Роз'яснити, що під застосуванням науково-технічних засобів
слід розуміти проведення захисником при допиті підозрюваного,
обвинуваченого, потерпілого, свідка, пред'явленні особи для впіз-
нання, відтворенні обстановки і обставин події, проведенні інших
слідчих дій звукозапису, кінозйомки, відеозапису тощо. Такі дії
захисника процесуальному оформленню не підлягають.

12. Згідно з п. 2 ч. З ст. 46 КПК під особами, які через свої
фізичні або психічні вади не можуть самі реалізувати право на за-
хист, слід розуміти, зокрема, таких осіб, які хоч і визнані осудни-
ми, але мають вади, що перешкоджають самостійно захищатись
від обвинувачення, а також осіб з істотними дефектами мови, зо-
ру, слуху тощо.

Роз'яснити, що питання про допуск захисника в справах про
злочини таких осіб вирішується в кожному конкретному випадку
залежно від того, чи позбавляє ця вада можливості здійснити пра-
во на захист.

13. Судам слід мати на увазі, що захисник підлягає усуненню
від захисту при наявності обставин, передбачених ст. 61 КПК, а
також у випадках, коли відповідно до чинного законодавства осо-
ба не може виконувати функції захисника. У цьому випадку осо-
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ба, яка провадить дізнання, слідчий або суд повинні надати підо-
зрюваному, обвинуваченому, підсудному можливість запросити
іншого захисника, а у випадках, якщо він не буде запрошений, за
наявності підстав, передбачених ч. З ст. 46 КІЖ, - забезпечити
участь захисника в справі.

14. Суди повинні додержуватись вимог ст. 39 КІЖ про те, що
особам, які беруть участь у справі і не володіють мовою, якого
провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, да-
вати показання, заявляти клопотання, знайомитися з усіма мате-
ріалами справи, виступати в суді на рідній мові або іншій мові,
якою вони володіють, і користуватися послугами перекладача.
Позбавлення чи обмеження цього права є істотним порушенням
кримінально-процесуального закону.

15. Згідно з вимогами ст. 218 КХГК матеріали попереднього
слідства пред'являються обвинуваченому і захиснику для озна-
йомлення підшитими і пронумерованими.

Заявлені клопотання після ознайомлення з матеріалами справи
обвинуваченим і його захисником повинні бути розглянуті та ви-
рішені слідчим у порядку, передбаченому ст. 221 КПК. Після про-
ведення додаткових слідчих дій або приєднання до справи нових
матеріалів слідчий відповідно до вимог ст. 222 КПК зобов'язаний
ознайомити обвинуваченого і його захисника з усіма протоколами
цих слідчих дій та додатковими матеріалами.

Недодержання органами попереднього слідства зазначених ви-
мог є істотним порушенням кримінально-процесуального закону.

16.3 метою своєчасного виявлення та усунення порушень норм
КПК суд при вирішенні питань, пов'язаних з відданням обвинува-
ченого до суду, в необхідних випадках може запросити в розпо-
рядче засідання обвинуваченого чи його захисника для дачі пояс-
нень з приводу заявлених ними клопотань.

При необгрунтованому відхиленні слідчим клопотань про з'ясу-
вання обставин, що мають важливе значення для правильного роз-
гляду справи, і при неможливості їх вирішення в судовому засіданні
суд повинен обговорити питання про направлення справи на додат-
кове розслідування.

17. Судам слід мати на увазі, що, виходячи з вимог ч. 4 ст, 318
КПК, обмеження тривалості судових дебатів при викладенні під-
судним або його захисником доводів по пред'явленому обвинува-
ченню не допускається.

Ненадаиня підсудному можливості брати участь у судових де-
батах при відсутності захисника, а також ненадання йому остан-
нього слова є істотним порушенням кримінально-процесуального
закону.

18. Звернути увагу судів на необхідність додержання вимог
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ст. 88 КПК про забезпечення права підсудного, засудженого, ви-
правданого, захисника на ознайомлення з протоколом судового
засідання і можливість подання ними письмових зауважень на
Його неправильність або неповноту.

Про дату підписання протоколу, виготовленого після встанов-
леного ст. 87 КПК строку, зазначені особи повинні бути своєчасно
повідомлені.

За змістом ч. 1 ст. 88 КПК клопотання про ознайомлення з про-
токолом судового засідання може бути заявлено відразу ж після
проголошення вироку чи іншого судового рішення, але не пізніше
ніж на третю добу з дня складення протоколу, У разі пропуску
цього строку питання про Його поновлення вирішується відповід-
но до статей 89,90 КПК. Визнати правильною практику тих судів,
які при можливості за власною ініціативою і за згодою засуджено-
го чи іншого учасника судового розгляду вручають для ознайом-
лення І подання письмових зауважень належно засвідчену копію
протоколу судового засідання. Необхідно також мати на увазі, що
відповідно до закону ознайомитися з протоколом судового за-
сідання і подати на нього письмові зауваження можна лише в ме-
жах трьох діб з дня його складення.

(Пункт 18 доповнено абзацом третім згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду №21 від 25.12.98 )

Якщо підсудному, засудженому, виправданому, захиснику у
зв'язку з великим обсягом протоколу судового засідання чи інши-
ми поважними причинами потрібно більше трьох діб для ознайом-
лення з ним І подачі зауважень, цей строк може бути продовжено
головуючим у справі.

(Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з По-
становою Пленуму Верховного Суду№ 21 від 25.12.98)

У разі, коли учасник судового розгляду справи умисно в межах
відведеного строку затягує ознайомлення з протоколом судового
засідання чи пред'являє при цьому не передбачені законом вимо-
ги, особа, яка ознайомлює його з цим процесуальним документом,
складає про це відповідний акт і передає його головуючому. Голо-
вуючий з урахуванням обсягу протоколу та даних про особу, яка з
ним ознайомлюється (вік, освіта, стан здоров'я, наявність фізич-
них чи психічних вад тощо), затверджує графік ознайомлення.
При подальшому зволіканні ознайомлення з протоколом судового
засідання, якщо це перешкоджає касаційному провадженню спра-
ви чи виконанню судового рішення, головуючий своєю постано-
вою припиняє ознайомлення, а справу, якщо в ній подано касацій-
ні скаргу (скарги) чи подання, направляє до суду касаційної
Інстанції. Про це повідомляються всі учасники судового розгляду,
а особи, які подали касаційні скарги, не повні за змістом у зв'язку
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із заявою про необхідність ознайомлення з протоколом судового
засідання чи матеріалами справи, мають бути повідомлені і про те,
що доповнення до касаційної скарги (скарг) вони можуть подати
безпосередньо до суду касаційної інстанції не пізніше ніж за три
доби до розгляду справи.

(Пункт 18 доповнено абзацом п 'ятим згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду № 21 від 25.12.98 )

Звернути увагу судів на те, що за змістом ст. 350 КПК час озна-
йомлення з матеріалами справи і касаційними скаргами чи подан-
ням обмежено лише строком, встановленим для оскарження виро-
ку (сім діб). За виключних обставин головуючий може продов-
жити цей строк своєю постановою з наведенням у ній відповідних
мотивів. Умисне затягування ознайомлення з матеріалами справи
не може бути підставою для продовження строку касаційного ос-
карження.

(Пункт 18 доповнено абзацом шостим згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду № 21 від 25.12.98)

При розгляді зауважень на протокол судового засідання суди
повинні додержуватись вимог ст. 88 КПК, керуючись при цьому
роз'ясненнями, що містяться в п. 21 постанови Пленуму Верхов-
ного Суду від 27 грудня 1985 року № 11 «Про додержання судами
України процесуального законодавства, яке регламентує судовий
розгляд кримінальних справ».

19. Суди повинні додержуватись вимог ст. 344 КПК, якою рег-
ламентується порядок вручення копії вироку засудженому.

Якщо засудженому копію вироку не було вручено у встановле-
ний законом строк або якщо вона вручена без перекладу на мову,
якою він володіє, ці порушення повинні розглядатись як підстава
для поновлення пропущеного строку на оскарження вироку, або
як підстава для скасування ухвали касаційної інстанції, якщо
остання розглянула справу за таких обставин.

20. Відповідно до вимог ст. 349 КПК суд повинен своєчасно по-
відомити про подані скарги і касаційне подання прокурора засу-
джених, виправданих, інтересів яких вони стосуються, їх захисни-
ків і забезпечити їм можливість ознайомитись з ними та доданими
до них матеріалами і подати свої заперечення.

Ненадання судом першої інстанції зазначеним особам можли-
вості ознайомитися з касаційними скаргами чи поданням проку-
рора є порушенням права на захист.

У зв'язку з цим суд касаційної інстанції зобов'язаний ретельно
перевіряти додержання судом першої інстанції вимог статей 349 і
350 КПК і при виявленні таких порушень вживати передбачених
законом заходів до їх усунення.

21. За змістом ст. 358 КПК суд касаційної Інстанції повинен пе-
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ревірити, чи повідомлені засуджений, виправданий, їх захисники
про день розгляду справи. Якщо таких даних немає, справа підля-
гає поверненню в суд першої інстанції для належного оформлення.
Недодержання цих вимог закону є порушенням права на захист.

22. Враховуючи, що пояснення засудженого при розгляді спра-
ви в касаційному порядку чи в порядку нагляду може мати важли-
ве значення для правильного її вирішення, суди в необхідних ви-
падках можуть за клопотанням засудженого чи його захисника, а
також за власною ініціативою викликати особу, яка утримується
під вартою, в судове засідання.

23. Судам касаційної та наглядної інстанцій необхідно посили-
ти нагляд за дотриманням законодавства, яке забезпечує підозрю-
ваному, обвинуваченому і підсудному право на захист, система-
тично узагальнювати судову практику з цього питання та своє-
часно вживати передбачених законом заходів до виявлення Й усу-
нення недоліків в діяльності судів.

Про судову практику у справах про хабарництво

Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 26 квітня 2002 року № 5

(Витяг)

З метою забезпечення однакового і правильного застосування
законодавства у справах про хабарництво та у зв'язку з питання-
ми, які виникають у судовій практиці, Пленум Верховного Суду
України п о с т а н о в л я є :

1. Звернути увагу судів на те, що згідно з чинним законом від-
повідальність за одержання хабара можуть нести лише службові
особи. При вирішенні питання, чи є та або Інша особа службовою,
належить керуватися правилами, які викладено в пунктах 1 і 2
примітки до ст. 364 Кримінального кодексу України (далі - КК).

При цьому слід мати на увазі, що до представників влади нале-
жать, зокрема, працівники державних органів та їх апарату, які на-
ділені правом у межах своєї компетенції ставити вимоги, а також
приймати рішення, обов'язкові для виконання юридичними і
фізичними особами незалежно від їх відомчої належності чи під-
леглості.

Організаційно-розпорядчі обов'язки - це обов'язки по здійс-
ненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колекти-
вом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівни-
ків на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від
форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники мі-
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ністерств, інших центральних органів виконавчої влади, держав-
них, колективних чи приватних підприємств, установ і організа-
цій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальни-
ки цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх
заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, викон-
роби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки — це обов'язки по
управлінню або розпорядженню державним, колективним чи при-
ватним майном (установлення порядку його зберігання, перероб-
ки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).
Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників пла-
ново-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб,
завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх за-
ступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та
контролерів тощо.

Особа є службовою не тільки тоді, коли вона здійснює відпо-
відні функції чи виконує обов'язки постійно, а й тоді, коли вона
робить це тимчасово або за спеціальним повноваженням, за умо-
ви, що зазначені функції чи обов'язки покладені на неї правомоч-
ним органом або правомочною службовою особою.

Працівники підприємств, установ, організацій, які виконують
професійні (адвокат, лікар, вчитель тощо), виробничі (наприклад,
водій) або технічні (друкарка, охоронник тощо) функції, можуть
визнаватися службовими особами лише за умови, що поряд із ци-
ми функціями вони виконують організаційно-розпорядчі або ад-
міністративно-господарські обов'язки.

Службовими особами можуть визнаватись як громадяни Укра-
їни, так і іноземці та особи без громадянства.

Правила поведінки в слідчих ізоляторах
осіб, узятих під варту, і засуджених

Затверджено
наказом Державного департаменту України

з питань виконання покарань
від 20 вересня 2000 року № 192

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
27 жовтня 2000року за № 752/4973

(Витяг)

2. Доставлені в слідчий ізолятор особи підлягають обшуку, ме-
дичному огляду, санітарній обробці, фотографуванню, дактило-
скопії, їх ознайомлюють з правами, обов'язками і вимогами режи-
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му, а також порядком отримання необхідної інформації та подан-
ня скарг, заяв і листів і розміщують у камерах; речі, які є при них, а
також передачі і посилки, які надходять на їх адресу, підлягають
огляду, а листування - переглядові. Чоловікам, узятим під варту,
дозволяється не голити голову І мати зачіску фасонів короткої
стрижки.

19.<...>
Стягнення у вигляді поміщення в штрафний або дисциплінар-

ний ізолятор засуджені відбувають у карцерному приміщенні.
20, Постанова про накладення стягнення у вигляді поміщення в

карцер оголошується покараній особі начальником слідчого ізо-
лятора або черговим.

Особі, яка помішується в карцер, не дозволяється брати з со-
бою наявні в неї продукти харчування та особисті речі, крім руш-
ника, мила, зубного порошку і зубної щітки. Адміністрація слід-
чого ізолятора забезпечує збереження особистих речей і про-
дуктів харчування особи, яка поміщена в карцер.

Особи, поміщені в карцер, обшукуються і переодягаються в
одяг, закріплений за карцерами.

Особи, поміщені до карцеру, тримаються в ньому по одному і
позбавляються права на одержання побачень, посилок, передач і
бандеролей, відправлення листів, придбання продуктів харчуван-
ня і предметів першої потреби, їм не дозволяється користуватися
настільними іграми І курити.

Поміщеним до карцеру побачення з родичами або іншими осо-
бами (крім адвоката чи захисника) не надаються. їм може бути на-
дане таке побачення під час відбування покарання в карцері тіль-
ки у виняткових випадках.



2.4. Оплата праці адвокатів*

Про реабілітацію жертв політичних репресій
на Україні

Закон України
від 17 квітня 1991 року № 962-ХІЇ

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, № 22, ст.262)

(Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2353-Швід 15.05.92, ВВР, 1992, № 32, ст.456

№ 2803-ХІІвід 19.11.92, ВВР, 1993, № 2, cm. 9)

(Витяг)

Стаття 6. <...>
Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, мають право

на безплатну консультацію адвокатів з питань, пов'язаних з реабі-
літацією.

Про затвердження Порядку
оплати праці адвокатів

з надання громадянам правової допомоги
в кримінальних справах за рахунок держави

Постанова Кабінету Міністрів України
від 14 травня 1999 року № 821

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є :
1. Затвердити Порядок оплати праці адвокатів з надання грома-

дянам правової допомоги в кримінальних справах за рахунок дер-
жави, що додається.

2. Міністерству юстиції та Міністерству фінансів привести
власні нормативно-правові акти з питання оплати праці адвокатів
з надання громадянам правової допомоги в кримінальних справах
за рахунок держави у відповідність із цією постановою.

3. Міністерству фінансів під час підготовки проекту державного
бюджету на наступні роки передбачати за наданими Міністер-
ством юстиції розрахунками асигнування па оплату праці адвока-

* Див. також: ст. 93 КПК України (с. 315 цього збірника). - Рєд.
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тш з надання громадянам правової допомоги в кримінальних спра-
вах за рахунок держави.

4. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету
Міністрів України від 15 листопада 1991 р. № 315 «Про порядок
оплати праці адвокатів по наданню юридичної допомоги у кри-
мінальних справах».

Порядок оплати праці адвокатів
з надання громадянам правової допомоги

в кримінальних справах за рахунок держави

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України
від 14 травня 1999 року № 821

1. Цей Порядок визначає механізм оплати праці адвокатів з на-
дання правової допомоги в кримінальних справах громадянам,
звільненим особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором
чи судом від оплати правової допомоги у зв'язку з їхньою малоза-
безпеченІстю, а також у разі, коли адвокат за їх призначенням брав
участь у процесі дізнання, попереднього слідства чи в судових за-
сіданнях.

Підставою для оплати праці адвокатів з надання правової допо-
моги громадянам в кримінальних справах у таких випадках є по-
станова особи, яка провадить дізнання, слідчого, прокурора, ухва-
ла суду чи постанова судді та оформлена ними довідка про участь
адвоката у справі (додаток 1).

2. Копія постанови, ухвали про звільнення громадянина від
оплати правової допомоги або про призначення адвоката та довід-
ка про його участь у справі подаються керівнику адвокатського
об'єднання (адвокату, якщо він працює індивідуально), який скла-
дає довідку-розрахунок у трьох примірниках згідно з додатком 2.

Один примірник довІдки-розрахунку керівник адвокатського
об'єднання (адвокат) надсилає особі, яка провадила дізнання, слід-
чому, прокурору чи суду для приєднання до кримінальної справи,
другий використовується для проведення оплати, третій зберіга-
ється у справах адвокатського об'єднання (адвоката).

3. Оплата праці адвокатів здійснюється згідно з цим Порядком
за рахунок державного бюджету в розмірі 15 гривень за повний
робочий день.

Якщо адвокат був зайнятий у справі неповний робочий день, то
оплата його праці провадиться пропорційно до затраченого часу
виходячи з цього розміру оплати.

4. У разі коли адвокат надавав правову допомогу підозрювано-
му, обвинуваченому чи підсудному у процесі дізнання, поперед-
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нього слідства або в судових засіданнях за призначенням, то при
визнанні громадянина винним у вчиненні злочину і за відсутності
підстав для звільнення його від оплати за правову допомогу від-
шкодування витрат покладається на засудженого.

5. Контроль за виконанням вироку суду в частині стягнення з
винної особи витрат на оплату праці адвоката здійснюється в ус-
тановленому законодавством порядку.

6. Кошти за надання правової допомоги перераховуються адво-
катському об'єднанню (адвокату) Головним управлінням юстиції
Мін'юсту в Автономній Республіці Крим, обласними, Київським
та Севастопольським міськими управліннями юстиції протягом
10 днів після одержання від них документів, передбачених у цьо-
му Порядку.

Додаток 1

Зразок

Штамп органу дізнання, слідства,
прокуратури, суду
Дата видачі __________
№

ДОВІДКА
про участь адвоката в кримінальній справі

(видається щомісяця)

Видана адвокату
(прізвище, ім'я, по батькові)

який на підставі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю
за № , виданого

(коли, ким)

протягом днів, Р-і
(зазначити числа місяця)

надавав правову допомогу підозрюваному, обвинуваченому, підсудному
(непотрібне закреслити)

(прізвище, ім'я, по батькові)
Беручи участь у справі, адвокат _____

(форма участі у справі

із зазначенням кількості днів)

Витрати на оплату праці адвоката за надану гр.
правову допомогу відшкодовуються за рахунок держави на підставі по-
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станови особи, яка провадила дізнання, слідчого, прокурора

(назва органу дізнання, слідства, прізвище

та ініціали особи, яка провадила дізнання,

слідчого, прокурора)
ухвали суду

(назва суду)
від р.

Про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокату, прошу в п'яти-
денний термін надіслати довідку-розрахунок за адресою

Додаток: постанова, ухвала від _ _ _ Р-

на арк.

Особа, яка провадила дізнання, слідчий, прокурор, суддя

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП

До даток 2

З р а з о к

Штамп адвокатського об'єднання
(адвоката)
Дата видачі
№

Управлінню юстиції, особі, яка провадила
дізнання, слідчому, прокурору, судді

(назва установи)

ДОВІДКА-РОЗРАХУНОК
про розмір коштів, що підлягають виплаті адвокату

Підтверджується, що адвокату ,
(прізвище, ім'я, по батькові)

належить до виплати гривень
(сума словами)
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за надання правової допомоги гр.
за _____ днів,

(зазначити числа місяця)

з коштів, що відшкодовуються за рахунок держави.

Виконанаробота
(дні місяця, звіт)

Зазначена вище сума підлягає перерахуванню на розрахунковий раху-
нок _ _ ^ адвокатського об'єднання (адвоката)

(поштові та банківські

реквізити)

Додаток: постанова, довідка.

Керівник адвокатського об'єднання (адвокат)

(посада) (підпис) (прізвище, ініціали)

МП

Про судову практику
в справах про встановлення фактів,

що мають юридичне значення

Постанова
Пленуму Верховного Суду України

від 31 березня 1995 року № 5

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою
Пленуму Верховного Суду України

№15 від 25.05.98)

(Витяг)

З метою усунення недоліків, їцо мають місце в судовій практи-
ці, і забезпечення однакового й правильного застосування судами
чинного законодавства Пленум Верховного Суду України, п о -
с т а н о в л я є :
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18. Рішення, постановлене у справі про встановлення факту, що
має юридичне значення, повинно відповідати вимогам статей 203,
275 ЦПК. Суд повинен також навести в рішенні докази в підтвер-
дження висновку про обставини, що мають значення для вирішен-
ня справи, а при задоволенні заяви чітко викласти встановлений
факт.

Рішення суду про встановлення факту, що має юридичне зна-
чення, не замінює собою документів, що видають зазначені орга-
ни, а є лише підставою для їх одержання.

Згідно зі ст.14 ЦПК рішення про встановлення факту, що має
юридичне значення, яке набрало законної сили, є обов'язковим
для органів, які реєструють такі факти або оформляють права, що
виникають у зв'язку із встановленим судом фактом. В разі вста-
новлення у судовому порядку факту реєстрації акту громадян-
ського стану орган реєстрації актів громадянського стану прова-
дить відповідний запис на підставі рішення суду.

При постановленні рішення в справах про встановлення фактів,
що мають юридичне значення, суди повинні мати на увазі, що від-
повідно до особливостей окремого провадження правила ста-
тей 75, 76 ЦПК про розподіл судових витрат та відшкодування
витрат по оплаті допомоги адвоката у цих справах не застосову-
ються.

Про деякі питання
практики застосування розділу VI

Господарського процесуального кодексу
України

Роз'яснення
Вищого арбітражного суду України

від 4 березня 1998 року № 02-5/78

(Із змінами, внесеними згідно з Роз 'яснєннялш
Вищого арбітражного суду

№ 02-5/401 від 19.10.98; № 02-1/312 від 29.06.99;
№> 02-5/618 від 06.11.2000;

Роз'ясненням Вищого господарського суду
№ 04-5/609 від 31.05.2002)

(Витяг)

1. Відповідно до розділу VI Господарського процесуального
кодексу України (далі - ГПК) судовими витратами є пов'язані з
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розглядом справи в господарському суді витрати, які складаються
з державного мита, сум, що підлягають сплаті за проведення екс-
пертизи (аудиту), призначеної господарським судом, витрат, по-
в 'язаних з оглядом та дослідженням речових доказів у місці їх зна-
ходження, сплати послуг перекладача, адвоката, витрат на інфор-
маційно-технічне забезпечення судового процесу та інших ви-
трат, пов'язаних з розглядом справи.

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Роз'яс-
ненням Вищого господарського суду № 04-5/609 від 31.05.2002)

До інших витрат у розумінні статті 44 ГПК відносяться, зо-
крема, суми, які підлягають сплаті особам, викликаним до госпо-
дарського суду для дачі пояснень з питань, що виникають під час
розгляду справи (стаття ЗО ГПК).

(Абзац другий пункту 1 в редакції Роз'яснення Вищого госпо-
дарського суду№ 04-5/609 від 31.05.2002)

10. Витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ни-
ми послуг адвокатів, адвокатських бгоро, колегій, фірм, контор та
інших адвокатських об'єднань з надання правової допомоги щодо
ведення справи в господарському суді, розподіляються між сторо-
нами на загальних підставах, визначених частиною п'ятою стат-
ті 49 ГПК.

Відшкодування цих витрат здійснюється господарським судом
шляхом зазначення про це у рішенні, ухвалі, постанові за наявно-
сті документального підтвердження витрат, як-от угоди про на-
дання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно оформ-
леної довіреності, виданої стороною представникові її інтересів у
суді, і платіжного доручення або іншого документа, який підтвер-
джує сплату відповідних послуг.

(Пункт 10 в редакції Роз 'яснення Вищого господарського суду
№04-5/609 від 31.05.2002)

11. Вирішуючи питання про розподіл судових витрат, госпо-
дарський суд має враховувати, що розмір відшкодування назва-
них витрат, крім державного мита, не повинен бути неспіврозмір-
ним, тобто явно завищеним. За таких обставин суд з урахуванням
обставин конкретної справи, зокрема ціни позову, може обмежити
цей розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для
даної справи.

(Роз'яснення доповнено пунктом 11 згідно з Роз'ясненням Ви-
щого господарського суду N° 04-5/609 від 31.05.2002)
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Про деякі питання
практики застосування окремих норм

чинного законодавства у вирішенні спорів
та внесення змін і доповнень

до деяких інформаційних листів
•

Інформаційний лист
Вищого господарського суду України

від 13 лютого 2002 року № 01-8/155

(Із змінами, внесеними згідно з листами
Вищого господарського суду
№ 01-8/340 від 25.03.2002;
№ 05-2/427 від 16.04.2002)

(Витяг)

У порядку інформації доводиться до відома позиція Вищого
господарського суду України з деяких питань, пов'язаних із засто-
суванням у вирішенні спорів норм чинного законодавства.

5. Чи відносяться до складу судових витрат витрати пози-
вачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними послуг адво-
катських бюро, колегій, контор та інших адвокатських об'єд-
нань з надання ними правової допомоги щодо ведення справи в
господарському суді?

Витрати позивачів та відповідачів, пов'язані з оплатою ними
послуг названих організацій з надання ними правової допомоги
щодо ведення справи в господарському суді, відносяться до скла-
ду судових витрат і їх розподіл здійснюється на загальних підста-
вах, визначених статтею 49 ГПК.

11. Чи можливе обмеження господарським судом розміру
відшкодування витрат, які підлягають сплаті за послуги адво-
ката?

Вирішуючи питання про розподіл витрат, які підлягають сплаті
за послуги адвоката, господарський суд має враховувати, що роз-
мір відшкодування названих витрат не повинен бути неспівроз-
мірним, тобто явно завищеним. За таких обставин суд з урахуван-
ням матеріалів конкретної справи, зокрема ціни позову, може
обмежити цей розмір з огляду на розумну необхідність судових
витрат для даної справи.



2,5. Особливості сплати
податків і зборів адвокатами

та адвокатськими об'єднаннями.
Соціальні гарантії

2.5.1. Оподаткування

Про оподаткування прибутку підприємств

Закон України
від 28 грудня 1994 року № 334/94-ВР

(Відомості Верховної Ради (ВВР) 1995, № 4, cm. 28)

(В редакції Закону № 283/97-ВР від 22.05.97,
ВВР, 1997, М> 27, ст.181)

(З наступними змінами і доповненнями-
остання зміна згідно із Законом № 440-IVeid 16.01.2003)

(Витяг)

Стаття 2, Платники податку
2.1. Платниками податку є:
2.1.1. З числа резидентів - суб'єкти господарської діяльності,

бюджетні, громадські та інші підприємства, установи та організа-
ції, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибут-
ку як на території України, так і за її межами.

Стаття 7. Оподаткування операцій особливого виду
7.11. Оподаткування неприбуткових установ і організацій
7,11.1. Ця стаття застосовується до неприбуткових установ і

організацій, які є:
а) органами державної влади України, органами місцевого са-

моврядування та створеними ними установами або організаціями,
що утримуються за рахунок коштів відповідних бюджетів;

б) благодійними фондами і благодійними організаціями, ство-
реними у порядку, визначеному законом для проведення благо-
дійної діяльності, в тому числі громадськими організаціями, ство-
реними з метою провадження екологічної, оздоровчої, аматор-
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ської спортивної, культурної, освітньої та наукової діяльності, а
також творчими спілками та політичними партіями, громадськи-
ми організаціями інвалідів та їх місцевими осередками, ство-
реними згідно з Законом України «Про об'єднання громадян», на-
уково-дослідними установами та вищими навчальними закладами
III—IV рівнів акредитації, внесеними до Державного реєстру на-
укових установ, яким надається підтримка держави, заповідника-
ми, музеями-заповідниками.

(Абзац «б» підпункту 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законами № 639/97-ВР від 18.11.97, № 285-XIV
від01.12.98, № 1805-111(1805-XIV) від 08.06.2000-набув чинності
з 1 січня 2001 року, № 2136-Ш(2136-XJV) від 07.12.2000, № 349-1V
(349-XV) від 24.12.2002)

в) пенсійними фондами," кредитними спілками, створеними у
порядку, визначеному законом;

г) іншими, ніж визначені у абзаці «б» цього підпункту юридич-
ними особами, діяльність яких не передбачає одержання прибутку
згідно з нормами відповідних законів;

д) спілками, асоціаціями та іншими об'єднаннями юридичних
осіб, створеними для представлення інтересів засновників, що
утримуються лише за рахунок внесків таких засновників та не про-
водять основної діяльності, за винятком отримання пасивних до-
ходів;

(Абзац «д» підпункту 7.11.1 пункту 7,11 статті 7 із змінами,
внесеними згідно із Законами № 639/97-ВР від 18.11.97, № 2866-Ш
(2866- XIV) від 29.11.2001 -набув чинності з 01.01.2002 року)

є) релігійними організаціями, зареєстрованими у порядку, пе-
редбаченому законом;

є) житлово-будівельними кооперативами, об'єднаннями спів-
власників багатоквартирних будинків, створеними у порядку, ви-
значеному законом.

(Підпункт 7.11.1 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом «є»
згідно із Законом № 2866-111 (2866-XIV) від 29.11.2001 - набув
чинності з 01.01.2002 року)

7.11.2. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «а» підпункту 7.11.1, отримані у
вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять до таких неприбуткових орга-

нізацій як компенсація вартості отриманих державних послуг;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого

бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у
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тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що на-
даються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховного Радою України, крім дотацій на регулювання цін на плат-
ні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зни-
ження рівня таких цін.

(Підпункт 7.11.2 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-IV (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.3. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «б» підпункту 7.11.1, отриманіу
вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

пасивних доходів;
коштів або майна, які надходять таким неприбутковим орга-

нізаціям, від проведення їх основної діяльності, з урахуванням по-
ложень підпункту 7.11.11 цієї статті;

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійному
тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що на-
даються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на плат-
ні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зни-
ження рівня таких цін.

(Підпункт 7.11.3 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-IV (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.4. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «в» підпункту 7.11.1, отриманіу
вигляді:

коштів, які надходять до кредитних спілок та пенсійних фондів
у вигляді внесків на додаткове пенсійне забезпечення або внесків
на інші потреби, передбачені законодавством;

пасивних доходів, отриманих з джерел, визначених законодав-
ством про кредитні спілки та пенсійні фонди.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у
тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що на-
даються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на плат-
ні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
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через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зни-
ження рівня таких цін.

(Підпункт 7.11.4 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-1V (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.5. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «г» підпункту 7,11.1, отримані у
вигляді коштів або майна, які надходять таким неприбутковим ор-
ганізаціям від проведення їх основної діяльності та у вигляді па-
сивних доходів.

дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого
бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у
тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що на-
даються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на плат-
ні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зни-
ження рівня таких цін.

(Підпункт 7.11.5 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-JV (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.6. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «д» підпункту 7.11.1, отримані у
вигляді:

разових або періодичних внесків засновників та членів;
(Абзац другий підпункту 7.11.6 пункту 7.11 статті 7 із зміна-

ми, внесеними згідно із Законом № 639/97-ВР від 18.11.97)
пасивних доходів;
дотацій або субсидій, отриманих з державного або місцевого

бюджетів, державних цільових фондів або у межах благодійної, у
тому числі гуманітарної допомоги чи технічної допомоги, що на-
даються таким неприбутковим організаціям відповідно до умов
міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Вер-
ховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін на плат-
ні послуги, які надаються таким неприбутковим організаціям або
через них їх отримувачам згідно із законодавством, з метою зни-
ження рівня таких цін.

(Підпункт 7.11.6 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-1V (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.7. Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових
організацій, визначених у абзаці «є» підпункту 7.11.1, отримані у
вигляді:

коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді без-
поворотної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань;

будь-яких інших доходів від надання культових послуг, а та-
кож пасивних доходів.
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Від оподаткування звільняються доходи неприбуткових орга-
нізацій, визначених в абзаці «є» підпункту 7.11.1, отримані у ви-
гляді внесків, коштів або майна, які надходять таким неприбутко-
вим організаціям для забезпечення потреб їх основної діяльності,
та у вигляді пасивних доходів.

(Підпункт 7.11.7 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 2866-111 (2866-XIV) від 29.11.2001 - набув
чинності з 01.01.2002 року)

..11,8. Доходи або майно неприбуткових організацій, за винят-
ком неприбуткових організацій, визначених у абзацах «а» та «в»
підпункту 7.11.1, не підлягають розподілу між їх засновниками
або учасниками та не можуть використовуватися для вигоди будь-
якого окремого засновника або учасника такої неприбуткової ор-
ганізації, її посадових осіб (крім оплати їх праці та відрахувань на
соціальні заходи).

Доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці «а»
підпункту 7.11.1, у тому числі доходи закладів і установ освіти,
науки, культури, охорони здоров'я, а також архівних установ, які
утримуються за рахунок бюджету, зараховуються до складу кош-
торисів (на спеціальний рахунок) на утримання таких неприбут-
кових організацій і використовуються виключно на фінансування
видатків такого кошторису (включаючи фінансування виробничої
діяльності згідно з їх статутами), розрахованого та затвердженого
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

(Абзац другий підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 в редакції
Закону № 639/97-ВР від 18.11.97)

У разі коли за наслідками звітного (податкового) року доходи
кошторису на утримання зазначених організацій перевищують су-
му визначених кошторисом витрат, сума перевищення врахо-
вується у складі кошторису наступного року.

(Абзац третій підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 в редак-
ції Закону № 639/97-ВР від 18.11.97)

При цьому з суми перевищення доходів над витратами зазна-
чених неприбуткових організацій податок на прибуток, передба-
чений у пункті 10.1 статті 10 цього Закону, не сплачується.

(Абзац четвертий підпункту 7.11.8 пункту 7.11 статті 7 в ре-
дакції Закону № 639/97-ВР від 18.11.97)

Перелік платних послуг, які можуть надаватись зазначеними
закладами, встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Доходи неприбуткових організацій, визначених у абзаці «в»
підпункту 7.11.1, розподіляються виключно між їх засновниками
(учасниками) у порядку, встановленому відповідним законодав-
ством.

7.11.9. У разі коли доходи неприбуткових організацій, отрима-
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ні протягом звітного (податкового) року з джерел, визначених під-
пунктом 7.11.5, на кінець першого кварталу наступного за звітним
року перевищують 25 відсотків загальних валових доходів, отри-
маних протягом такого звітного (податкового) року, така непри-
буткова організація зобов'язана сплатити податок з нерозподіле-
ної суми прибутку за ставкою, встановленою пунктом 10.1 стат-
ті 10 цього Закону до суми такого перевищення. Внесення до бюд-
жету зазначеного податку здійснюється за результатами першого
кварталу наступного за звітним року у строки, встановлені для ін-
ших платників податку.

(Абзац перший підпункту 7Л1.9 пункту 7.11 статті 7 із зміна-
ми, внесеними згідно із Законом № 349-IV (S49-XV) від 24.12.2002)

Незалежно від положень абзацу першого цього підпункту, у
разі коли неприбуткова організація отримує доход з джерел, ін-
ших ніж визначені відповідними підпунктами 7.11.2-7.11.7 цього
пункту, така неприбуткова організація зобов'язана сплатити пода-
ток на прибуток, який визначається як сума доходів, отриманих з
таких інших джерел, зменшена на суму витрат, пов'язаних із отри-
манням таких доходів, але не вище суми таких доходів.

При підрахунку суми перевищення доходів чад витратами згід-
но із абзацом першим цього підпункту, а також при визначенні
сум оподатковуваного прибутку згідно із абзацом другим цього
підпункту сума амортизаційних відрахувань не враховується.

(Підпункт 7.11.9 пункту 7.11 статті 7 в редакції Закону
№639/97-ВР від 18.11.97)

7.11.10.3 метою оподаткування центральний податковий орган
веде реєстр всіх неприбуткових організацій, які звільняються від
оподаткування згідно з положеннями цієї статті.

Державна реєстрація неприбуткових організацій здійснюється
у порядку, передбаченому відповідним законодавством.

7.11.11. У разі ліквідації неприбуткової організації її активи по-
винні бути передані іншій неприбутковій організації відповідного
виду або зараховані до доходу бюджету.

7.11.12. Центральний податковий орган встановлює порядок
обліку і подання податкової звітності про використання коштів
неприбуткових організацій та вирішує питання про виключення
організацій з реєстру неприбуткових організацій і оподаткування
їх доходів у разі порушення ними положень цього Закону та інших
законодавчих актів про неприбуткові організації. Рішення цен-
трального податкового органу можуть бути оскаржені в судовому
порядку.

Набуття статусу неприбуткової організації здійснюється при ЇЇ
первісній реєстрації. Перереєстрація такої неприбуткової органі-
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зації у випадках, передбачених законом, здійснюється без справ-
ляння будь-якої плати з такої неприбуткової організації.

(Підпункт 7.11.12 пункту 7.11 статті 7 доповнено абзацом
згідно із Законом № 349-IV (349-XV) від 24.12.2002)

7.11.13. Під терміном «державні послуги» слід розуміти будь-
які платні послуги, обов 'язковість отримання яких встановлюєть-
ся законодавством та які надаються фізичним чи юридичним осо-
бам органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-
вання та створеними ними установами і організаціями, що утри-
муються за рахунок коштів відповідних бюджетів. До терміну
«державні послуги» не включаються податки, збори (обов'язко-
ві платежі), визначені Законом України «Про систему оподатку-
вання».

Під терміном «пасивні доходи» слід розуміти доходи, отримані
у вигляді процентів, дивідендів, страхових виплат і відшкодувань,
а також роялті.

Під терміном «основна діяльність» слід розуміти діяльність
неприбуткових організацій з надання благодійної допомоги, про-
світніх, культурних, наукових, освітніх та інших подібних послуг
для суспільного споживання, зі створення систем соціального са-
мозабезпечення громадян (додаткові пенсійні фонди, кредитні
спілки та інші подібні організації). До основної діяльності також
включається продаж неприбутковою організацією товарів (по-
слуг), які пропагують принципи та ідеї, для захисту яких було
створено таку неприбуткову організацію, та які є тісно пов 'язани-
ми з її основною діяльністю, якщо ціна таких товарів (послуг) є
нижчою за звичайну або коли така ціна регулюється державою.
До основної діяльності не включаються операції з надання товарів
(послуг) неприбутковими організаціями, визначеними в абзацах
«в»—«д» підпункту 7.11.1 цього пункту, особам іншим, ніж за-
сновники (члени, учасники) таких організацій. Кабінет Міністрів
України може вводити тимчасові обмеження щодо поширення
норм цього пункту на продаж неприбутковими організаціями
окремих товарів чи послуг у разі коли такий продаж загрожує або
суперечить правилам конкуренції на ринку визначеного товару,
при існуванні достатніх доказів, наданих особами, які оподатко-
вуються цим податком, та надають аналогічні товари (послуги),
про таке порушення. Статутні документи неприбуткових орга-
нізацій мають містити вичерпний перелік видів їх діяльності.

(Абзац третій підпункту 7.11.13 пункту 7.11 статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законом № 639/97-ВР від 18.11.97, в
редакції Закону № З 49-1V (349-15) від 24.12.2002)
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Про податок
на додану вартість

Закон України
від 3 квітня 1997 року № 168/97-ВР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 21, ст.156)

(З наступними змінами і доповненнями —
остання зміна згідно із Законом № 469-1V (469-XV)

від 16.01.2003)

(Витяг)

Стаття 2. Платники податку
Платником податку є:
2.1. Особа, обсяг оподатковуваних операцій з продажу товарів

(робіт, послуг) якої протягом будь-якого періоду з останніх два-
надцяти календарних місяців перевищував 3600 неоподатковува-
них мінімумів доходів громадян.

(Пункт 2.1 статті 2 із змінами, внесеними згідно з Законом
№ 1955-Ш (1955-X1V) від 14.09.2000)

Стаття 3. Об'єкт оподаткування та операції, що не є об'єк-
том оподаткування

3.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
3.1.1. продажу товарів (робіт, послуг) на митній території Укра-

їни, в тому числі операції з оплати вартості послуг за договорами
оренди (лізингу) та операції з передачі права власності на об'єкти
застави позичальнику (кредитору) для погашення кредиторської
заборгованості заставодавця;

(Підпункт 3.1.1 пункту 3.1 статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 469-IV (469-XV) від 16.01.2003)

3.2. Не є об'єктом оподаткування операції з:
3.2.6. оплати вартості державних платних послуг, які надають-

ся фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади і
місцевого самоврядування та обов'язковість отримання (надання)
яких встановлюється законодавством, включаючи плату за реє-
страцію, отримання ліцензії (дозволу), сертифікатів у вигляді збо-
рів, державного мита тощо;

3.2.7. виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій, до-
тацій, Інших грошових або майнових виплат фізичним особам за
рахунок бюджетів або соціальних чи страхових фондів у порядку,
встановленому законом; виплат дивідендів та роялті у грошовій
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формі або у формі цінних паперів (корпоративних прав), надання
комісійних (брокерських) та дилерських послуг з торгівлі або
управління цінними паперами, у тому числі приватизаційними та
компенсаційними паперами (сертифікатами), інвестиційними сер-
тифікатами, житловими чеками, земельними бонами та деривати-
вами на ринку цінних паперів України, а також деривативами на
фондових, валютних і товарних біржах, створених у порядку, пе-
редбаченому відповідними законами;

(Підпункт 3.2.7 пункту 3.2 статті 3 із змінами, внесеними
згідно із Законами № 977-XIV від 15.07.99, № 1523-111(1523-Щ
від 02.03.2000)

Про прибутковий податок з громадян

Декрет Кабінету Міністрів України
від 26 грудня 1992 року № 13-92

(З наступними змінами і доповненнями —
остання зміна згідно із Законом № 551—IV від 20.02.2003)

(Витяг)

Р о з д і л I V

ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ
ДОХОДІВ ВІД ЗАНЯТТЯ

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
ТА ІНШИХ ДОХОДІВ

Стаття 13. Об'єкти оподаткування
Згідно з цим розділом Декрету оподаткуванню підлягають до-

ходи громадян, одержані протягом календарного року від здійс-
нення підприємницької діяльності без створення юридичної осо-
би, а також інші доходи громадян, не передбачені як об'єкти опо-
даткування у розділах II та III цього Декрету.

Оподатковуваним доходом вважається сукупний чистий доход,
тобто різниця між валовим доходом (виручки у грошовій та нату-
ральній формі) і документально підтвердженими витратами, без-
посередньо пов'язаними з одержанням доходу. Якщо ці витрати
не можуть бути підтверджені документально, то вони враховую-
ться податковими органами при проведенні остаточних розрахун-
ків за нормами, визначеними Головною державною податкового
інспекцією України за погодженням з Міністерством економіки
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'країни та Державним комітетом України по сприянню малим
іідприємствам та підприємництву.

До складу витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням до-
юдів, належать витрати, які включаються до складу валових ви-
трат виробництва (обігу) або підлягають амортизації згідно з За-
коном України «Про оподаткування прибутку підприємств».

(Частина третя статті 13 в редакції Закону № 539-XIV від
2103.99)

Стаття 14. Порядок обчислення і сплати податку
1. З доходів, зазначених у цьому розділі Декрету, податок об-

числюється:
а) підприємствами, установами, організаціями, фізичними осо-

бами - суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ними
протягом року доходів громадянам, зазначеним у цьому розділі
Декрету, про що не пізніш як через ЗО днів після виплати пові-
домляється податковим органам за місцем проживання громадян.
Утримані у джерела виплати суми податку враховуються податко-
вим органом при проведенні податкових розрахунків за доходами,
одержаними за оподатковуваний період;

б) податковими органами на підставі декларацій, поданих гро-
мадянами про очікуваний (оціночний) у поточному році доход або
про фактично одержані у звітному календарному році доходи та
інших відомостей про доходи громадян, визначених у цьому роз-
ділі.

Перерахування утриманих сум податку до бюджету підприєм-
ства, установи, організації та фізичні особи - суб'єкти підприєм-
ницької діяльності здійснюють у порядку, передбаченому стат-
тею 10 цього Декрету.

Обчислення податку з фактичного річного доходу провадиться
податковими органами за місцем постійного проживання платни-
ка, а якщо його діяльність здійснюється в Іншому місці - за місцем
здійснення цієї діяльності з обов'язковим повідомленням подат-
ковому органу за місцем постійного проживання громадянина про
розміри одержаного ним доходу і сплаченого податку за минулий
рік.

Громадяни, які здійснюють підприємницьку діяльність без ство-
рення юридичної особи, мають право самостійно обрати спосіб опо-
даткування доходів, одержаних від цієї діяльності, за фіксованим
розміром податку (далі - фіксований податок) шляхом придбання
патенту за умови, якщо:

кількість осіб, які перебувають у трудових відносинах з таким
громадянином - платником податку, включаючи членів його сім'ї,
які беруть участь у підприємницькій діяльності, не перевищує п' яги;
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валовий доход такого громадянина від самостійного здійснен-
ня підприємницької діяльності або з використанням найманої пра-
ці за останні 12 календарних місяців, що передують місяцю при-
дбання патенту, не перевищує семи тисяч неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

На доходи громадян, одержані від здійснення підприємницької
діяльності, у разі сплати ними фіксованого податку, не поширю-
ються положення статей 5 та 6 цього Декрету.

Фіксований податок сплачується громадянином — платником
податку до відповідного місцевого бюджету за місцем його про-
живання.

Громадянин за своїм бажанням може придбати патент на здійс-
нення підприємницької діяльності на всій території України.

Документ, що засвідчує сплату фіксованого податку, є підста-
вою для видачі податковим органом за місцем проживання грома-
дянина патенту, в якому зазначаються: прізвище та ім'я цього гро-
мадянина; його Ідентифікаційний номер; строк дії патенту; пере-
лік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником по-
датку, або членів його сім'ї, які беруть участь у підприємницькій
діяльності; місце здійснення підприємницької діяльності; назва
органу, що видав патент.

Форма патенту встановлюється центральним податковим орга-
ном України.

Для одержання патенту платник податку подає до податкового
органу заяву, складену в довільній формі, яка повинна містити ін-
формацію про місце здійснення підприємницької діяльності; пе-
релік осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником
податку, та їх ідентифікаційні номери або членів його сім'ї, які бе-
руть участь у здійсненні підприємницької діяльності, і їх Іденти-
фікаційні номери, а також інформацію про доходи платника фік-
сованого податку від здійснення підприємницької діяльності за
останні 12 місяців або про неотримання таких доходів.

Податковий орган зобов'язаний видати патент протягом трьох
робочих днів з дня прийняття вказаної заяви від платника податку,
оформленої належним чином. Попередня перевірка достовірності
даних, зазначених у заяві про доходи громадянина від здійснення
підприємницької діяльності, або даних про їх неотримання подат-
ковим органом не здійснюється. Відповідальність за достовір-
ність таких даних несе платник податку відповідно до законодав-
ства України.

Для одержання патенту на здійснення підприємницької діяль-
ності на всій території України фіксований податок встановлю-
ється у розмірі 100 гривень.
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У разі, коли платник податку здійснює підприємницьку діяль-
ність з використанням найманої праці або за участю у підприєм-
ницькій діяльності членів його сім'ї, розмір фіксованого податку
збільшується на 50 відсотків за кожну особу. У такому випадку
платник фіксованого податку має право самостійно доплатити
50 відсотків суми встановленого фіксованого податку з розрахун-
ку на кожну додаткову особу та повідомити про це податковий ор-
ган, який зобов'язаний внести відповідні зміни до патенту в стро-
ки, передбачені для його видачі.

Доходи громадянина, одержані від здійснення підприємницької
діяльності, що оподатковуються фіксованим податком, не вклю-
чаються до складу його сукупного оподатковуваного доходу за
підсумками звітного року, а сплачена сума фіксованого податку є
остаточною і не включається до перерахунку загальних податко-
вих зобов'язань такого платника податку або осіб, які перебувають
з ним у трудових відносинах, чи членів його сім'ї, які беруть
участь у підприємницькій діяльності.

У разі сплати фіксованого податку платник такого податку звіль-
няється від ведення обов'язкового обліку доходів і витрат.

Платник фіксованого податку, особи, які перебувають з ним у
трудових відносинах, а також члени його сім'ї, які беруть участь у
підприємницькій діяльності, звільняються від сплати нарахувань
на фонд оплати праці, відрахувань та зборів на будівництво, ре-
конструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального
користування України, встановлених відповідно до Закону Укра-
їни «Про джерела фінансування дорожнього господарства Укра-
їни», податку на промисел, збору до Фонду для здійснення заходів
щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціаль-
ного захисту населення, збору на обов'язкове соціальне страху-
вання, збору до Фонду України соціального захисту інвалідів, а
також придбання торгового патенту згідно Із Законом України
«Про патентування деяких видів підприємницької діяльності».

2. Оподаткування доходів громадян податковими органами
здійснюється на підставі:

декларацій громадян про очікуваний (оціночний) у поточному
році або про фактично одержані ними протягом року доходи;

матеріалів перевірок діяльності громадян, проведених податко-
вими органами;

отриманих від підприємств, установ, організацій та фізичних
осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відомостей про нара-
ховані та виплачені платникам суми доходів і суми утриманих з
них податків за формою, встановленою центральним податковим
органом.
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(Абзаіі четвертий пункту 2 в редакції Закону № 551-1V (551-Щ
від 20.02.2003)

3. Податок, обчислений податковими органами, сплачується в
такому порядку:

протягом року платники щоквартально сплачують до бюджету
по 25 процентів річної суми податку, обчисленої за доходами за
попередній рік, а платники, які вперше залучаються до сплати по-
датку, - 25 процентів суми, обчисленої їм податковими органа-
ми за оціночним доходом на поточний рік. Для сплати авансових
платежів податку встановлюються такі строки протягом року: до
15 березня, до 15 травня, до 15 серпня і до 15 листопада. У разі
значного збільшення або зменшення протягом року доходу плат-
ника податковими органами може бути проведено перерахунок
сум податку за строками сплати податку, що не настали;

суми плати за патент і суми податку, сплачені протягом року за
місцем виплати доходу та у вигляді авансових платежів, пред'яв-
лених податковими органами, враховуються при остаточному роз-
рахунку суми податку на підставі документального підтвердження
факту сплати податку.

Додатково нараховані за остаточними розрахунками суми по-
датку підлягають сплаті не пізніше одного місяця з дня одержання
повідомлення податкового органу, а над міру сплачені суми по-
датку підлягають поверненню платнику не пізніше одного місяця
після проведення остаточного розрахунку або за заявою платника
зараховуються в рахунок майбутніх платежів.

4. Громадяни, які займаються підприємницькою діяльністю,
надають податковому органу декларації за наслідками кожного
звітного кварталу, а також звітного року у строки, визначені зако-
ном. В декларації зазначаються загальні суми одержаного доходу,
витрат і сплаченого податку за звітний рік або інший період, за
який здійснюється оподаткування (оподатковуваний період).

(Абзац перший пункту 4 статті 14 із змінами, внесеними згід-
но із Законом № 2181-Ш (2181-X1V) від 21.12.2000 - набрав чин-
ності з 1 квітня 2001 року)

Громадяни, які одержують інші доходи, подають декларації у
строки, визначені законом для місячного звітного період}', на який
припадає дата виникнення джерела доходу. У ній вказується розмір
фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного (оціноч-
ного) доходу до кінця поточного року. У разі припинення існування
джерела доходу протягом року сума одержаних доходів включається
до складу декларації за наслідками такого календарного року, яка
подається податковому органу у строки, визначені законом.

(Абзац другий пункту 4 статті 14 в редакції Закону № 2181-111
(2181-XIV) від 21.12.2000 - набрав чинності з 1 квітня 2001 року)
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Громадяни, які займаються підприємницького діяльністю, за умо-
ви, що їм допомагають члени сім'ї, які спільно з ними проживають,
оподатковуваний доход розподіляють між собою за угодою, але
частка кожного з них не може перевищувати розміру, пропорційного
кількості громадян, що беруть участь у підприємницькій діяльності,
якщо один з них має право на пільгове оподаткування.

Нарахування авансових та остаточних сум податку провадить-
ся податковими органами у 15-денний строк з дня одержання де-
кларації.

Інструкція
про прибутковий податок з громадян

Затверджено наказом Головної державної
податкової інспекції України
від 21 квітня 1993 року № 12

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
9 червня 1993 р. за № 64

(З наступними змінами і доповненнями -
остання зміна згідно з наказом

Державної податкової адміністрації
№411 від 03.09.2002)

(Витяг)

Прибутковий податок з громадян справляється відповідно до Де-
крету Кабінету Міністрів України від 26 грудня 1992 р. № 13-92
«Про прибутковий податок з громадян», на підставі статті 23 якого
ця Інструкція визначає порядок застосування положень указаного
Декрету з урахуванням інших нормативно-правових актів України.

(Абзац перший із змінами, внесеними згідно з Наказом ДПА
№ 191 від 24.04.2002)

14. Порядок обчислення і сплати податку

14.1. З доходів, зазначених у цьому розділі Інструкції, податок
обчислюється:

14.1.1. Підприємствами, установами, організаціями, фізичними
особами - суб'єктами підприємницької діяльності при виплаті ни-
ми протягом року доходів громадянам, зазначеним у цьому роз-
ділі Інструкції, про що в установлений законом строк після випла-
ти повідомляється податковим органам за місцем проживання
громадян довідкою ф. № 2.

(Абзац перший підпункту 14.1.1 із змінами, внесеними згідно з
наказом ДПА № 523 від 28.12.2001)
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Утримані у джерела виплати суми податку враховуються по-
датковим органом при проведенні податкових розрахунків за до-
ходами, одержаними за оподатковуваний період.

З метою усунення фактів подвійного оподаткування за місцем
виплати доходів не утримується податок з громадян, які є суб'єк-
тами підприємництва, приватними нотаріусами чи адвокатами,
підтвердили це оригіналом свідоцтва про державну реєстрацію
суб'єкта підприємницької діяльності (про право на заняття нота-
ріальною діяльністю, про право на заняття адвокатською діяльніс-
тю) та які підтвердили платіжним повідомленням (патентом,
свідоцтвом про сплату єдиного податку) сплату авансових плате-
жів прибуткового податку (фіксованого розміру прибуткового по-
датку, єдиного податку).

(Абзац третій підпункту 14.1.1 пункту 14 в редакції Наказу
Державної податкової адміністрації № 222 від 28.04.2000)

Про оподаткування доходів адвокатів

Вказівка
Головної державної податкової інспекції України

від 17 січня 1994 року № 1

Головна державна податкова інспекція України розглянула лис-
та щодо оподаткування доходів адвокатів, які займаються адвокат-
ською діяльністю, і повідомляє.

Оподаткування доходів, одержаних адвокатами від зазначеної
діяльності, проводиться відповідно до вимог, викладених у чет-
вертому розділі Декрету Кабінету Міністрів України від 26 грудня
1992 року № 13-92 «Про прибутковий податок з громадян», та за
ставками, визначеними пунктом 1 статті 7 цього Декрету.

Прибутковий податок нараховується податковою інспекцією
на підставі декларації про очікуваний (оціночний) доход на поточ-
ний календарний рік. Відповідно до вимог пункту 4 статті 14 цьо-
го Декрету декларація про доходи повинна подаватись у податко-
ву Інспекцію у п'ятиденний строк після закінчення місяця з дня
виникнення джерела доходу. В декларації зазначається розмір
фактичного доходу за перший місяць та розмір очікуваного до-
ходу до кінця поточного року. Подальше подання декларацій про
доходи адвокатами, які займаються адвокатською діяльністю, по-
винно проводитись щорічно до 1 лютого наступного року.

Для правильного складання декларації та визначення податко-
вих зобов'язань особи, які здійснюють адвокатську діяльність, по-
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винні вести облік доходів і витрат, безпосередньо пов'язаних із
здійсненням цієї діяльності.

Інструкцією Головної державної податкової інспекції України
«Про прибутковий податок з громадян» передбачено форму книги
обліку доходів і витрат (додаток 10). Враховуючи особливості ад-
вокатської діяльності, Головна державна податкова Інспекція
України рекомендує для використання у практичній діяльності та-
ку форму книги обліку доходів і витрат:

№
п/п

1

Дата
звернення
громадя-

нина

2

Прізвище,
Ім'я, по

батькові

3

Місце
прожи-
вання

4

Вид

послуг

5

Дата
надання
послуги

Сума
доплати
гонорару

8 9

Сума
поверну-

того
гонорару

10

Підпис
громадя-

нина
(нки)

11

Сума
сплаче-

ного
гонорару
авансом)

вгрн
6

Всього
отримано
гонорару

12

Сума
витрат,
пов'яза-
них з ді-

яльністю

13

Підпис
громадя-

нина
(нки)

7

Сума
доходу,

який
підлягає
оподат-

куванню
14

У книгу вносяться всі замовлення, які надходили протягом
кожного робочого дня по кожній окремо наданій послузі. Номер
по порядку проставляється по кожній послузі.

У разі закінчення книги всередині року порядковий номер по-
слуг продовжується в новій книзі, виходячи з останньої послуги,
записаній у використаній книзі. Використана книга закривається
відповідними записами про перенесення сум невідпрацьованих
гонорарів у нову книгу, де робиться про це запис.

Про суми гонорарів, що повністю або частково повертаються
клієнтам, робиться відповідний запис у графі 10. У випадках, коли
адвокати звільняють окремих громадян від сплати гонорару, про
це робиться запис у графі 6.

У графі 6 також вказується сума внесеного гонорару, а у 9-й -
сума доплати до внесеного авансу.

У графі 12 вказується загальна сума одержаного гонорару (до-
ходу) за звітний період (гр. 6 + гр. 9), зменшеного на суму повер-
нутого гонорару (гр.10).

У графі 14 вказується сума гонорару (доходу), яка підлягає опо-
даткуванню (гр. 12 —гр. 13) у складі сукупного оподатковуваного
доходу.
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Щодо реєстрації
як платників податку

на додану вартість
адвокатів і приватних нотаріусів

Лист Державної податкової адміністрації України
від 20 лютого 1998 року № 1852/10/17-0117

Державна податкова адміністрація України на численні запити
платників податків і державних податкових адміністрацій щодо
реєстрації як платників податку на додану вартість, у зв'язку з
прийняттям Верховного Радою України Закону України «Про по-
даток на додану вартість», адвокатів і приватних нотаріусів по-
відомляє наступне.

Відповідно до п. 2.3 статті 2 Закону України «Про податок на
додану вартість» платником податку на додану вартість є особа,
яка здійснює на митній території України підприємницьку діяль-
ність з торгівлі за готівкові кошти незалежно від об'ємів продажу.
Одним із визначень терміна «особа», наведених у п. 1.2 статті ] за-
значеного Закону, вважається фізична особа, яка здійснює діяль-
ність, що відноситься до підприємницької відповідно до законо-
давства.

Оскільки діяльність адвокатів і приватних нотаріусів регу-
люється Законами України «Про адвокатуру» і «Про нотаріат»,
відповідно до котрих ця діяльність не є підприємницькою, і реє-
страція адвокатів і приватних нотаріусів як суб'єктів підприєм-
ництва чинним законодавством не передбачена, то їхня реєстрація
як платників податку на додану вартість не провадиться, а оподат-
кування їх прибутків здійснюється відповідно до вимог, викладе-
них у четвертому розділі Декрету Кабінету Міністрів України від
26 грудня 1992 року № ї 3—92 «Про прибутковий податок з грома-
дян», і за ставками, визначеними пунктом 1 статті 7 зазначеного
Декрету.

[Щодо сплати податку на додану вартість
адвокатами та адвокатськими об'єднаннями]

Лист
Державної податкової адміністрації України
від 16 червня 1998 року № 7200/10/16-1118

ДПА України розглянула лист щодо сплати ПДВ адвокатами та
адвокатськими об'єднаннями і повідомляє таке.
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Відповідно до п. З «а» Інструкції про порядок обчислення і
сплати податку на додану вартість, зареєстрованої в Мін'юсті
України 31.03.93 р. № 18 і розробленої на підставі Декрету КМУ
від 26.12.92 р. №> 14—92 «Про податок на добавлену вартість», плат-
никами ПДВ є підприємства, організації та інші юридичні особи,
в яких обсяг реалізації їх товарів (робіт, послуг) перевищує 100 мі-
німальних розмірів заробітної плати на рік, а також які знаходяться
на території України І мають розрахункові рахунки в установах
банків, самостійно реалізують товари, виконують роботи та нада-
ють послуги.

Статтею 5 Закону України «Про адвокатуру» передбачені види
адвокатських дій, що за своїм характером вважаються послугами
правового характеру. Оплата цих послуг і додаткових послуг пра-
вового характеру проводиться за домовленістю і підлягає оподат-
куванню ПДВ.

Згідно з постановою КМУ від 14.10.94 р. №710 «Про звільнен-
ня від податку на добавлену вартість окремих видів юридичної до-
помоги громадянам» від ПДВ звільнялися деякі види юридичної
допомоги, але, починаючи з 01.01.95 р. і на цей час, пільги з ПДВ
за видами юридичної допомоги чинним законодавством не перед-
бачені.

Враховуючи зазначене, а також те, що Законом України «Про
адвокатуру» адвокатське об'єднання визначене як юридична осо-
ба, при наданні юридичних послуг і надходженні коштів за послу-
ги безпосередньо на розрахунковий рахунок адвокатські об'єд-
нання повинні сплачувати всі види податків, у тому числі й ПДВ.
Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету до 01.10.97 p., обчис-
лювалася відповідно до Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 14-92
«Про податок на добавлену вартість» як різниця між сумою подат-
ку за надані об'єднанням юридичні послуги І сумами податку, що
сплачені або підлягають сплаті постачальникам за виконані робо-
ти, послуги, придбані матеріальні ресурси, паливо, вартість яких
відноситься на витрати виробництва й обігу, та податку за придба-
ні і введені в експлуатацію основні виробничі фонди і взяті на об-
лік нематеріальні активи.

У випадку коли адвокати здійснюють свою діяльність на під-
ставі Закону України «Про адвокатуру» і надають послуги без
утворення юридичної особи, ПДВ з суми наданих ними юридич-
них послуг не сплачується, оскільки вони не є суб'єктами підпри-
ємницької діяльності, як то передбачено статтею 2 Декрету КМУ
від 26.12.92 р. № 14-92 «Про податок на добавлену вартість», а
оподаткування одержаних адвокатами доходів провадиться відпо-
відно до розділу IV Декрету КМУ від 26.12.92 р. № 13-92 «Про
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прибутковий податок з громадян» та за ставками, визначеними
п. 1 ст. 7 цього Декрету.

Одночасно повідомляємо, що в умовах дії нового Закону від
03.04.97 р. № 168/97-ВР «Про податок на додану вартість», який
набрав чинності 01.10.97 p., у разі якщо адвокатські об'єднання
підпадають під дію ст. 2 і 9 цього Закону, то вони повинні бути
платниками ПДВ і ввести податковий облік у порядку, визначено-
му законодавством та нормативними документами.

Про застосування окремих положень
Указу Президента України

від 3 липня 1998 року № 727/98

Лист
Державної податкової адміністрації України

від 7 березня 2000 року № 3297/7/15-1317

ДПА України розглянула лист адвокатського об'єднання щодо
застосування окремих положень Указу Президента України від
03.07.98 р. № 727/98 «Про спрощену систему оподаткування, об-
ліку та звітності суб'єктів малого підприємництва» (у редакції
Указу від 28.06.99 р. № 746/99) і повідомляє.

Відповідно до ст.1 згаданого Указу спрощена система оподат-
кування, обліку і звітності вводиться для суб'єктів малого підпри-
ємництва, зокрема, юридичних осіб - суб'єктів підприємницької
діяльності будь-якої організаційно-правової форми і форми влас-
ності, в яких за рік середньооблікова чисельність працюючих не
перевищує 50 осіб і розмір виручки яких від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) не перевищує 1 млн. гривень.

Згідно з наданим Статутом адвокатське об'єднання є юридич-
ною особою - професійною організацією адвокатів, кошти якої
складаються з членських внесків адвокатів.

Тобто адвокатське об'єднання не займається підприємницькою
діяльністю і, отже, не є суб'єктом підприємницької діяльності.
Оскільки у відповідності зі ст. 1 розділу І Закону України від
07.02.91 р. № 698-ХІІ «Про підприємництво» (із змінами і допов-
неннями) підприємництво — це самостійна ініціатива, система-
тична, на власний ризик діяльність з виробництва продукції, ви-
конання робіт, надання послуг і заняття торгівлею з метою одер-
жання прибутку.

З огляду на викладене, адвокатське об'єднання не є суб'єктом
підприємницької діяльності і не може перейти на спрощену систе-
му оподаткування, обліку та звітності.
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2.5.2. Збори та соціальні гарантії

Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування

Закон України
від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1997, № 37, ст.237)

(З наступними змінами і доповненнями —
остання зміна згідно із Законом № 380--IV (380—XV)

від 26.12.2002, ВВР, 2003, № 10-11, ст.Нб)

(Витяг)

Стаття 1. Платниками збору на обов'язкове державне пенсійне
страхування є:

1) суб'єкти підприємницької діяльності незалежно від форм
власності, їх об'єднання, бюджетні, громадські та інші установи
та організації, об'єднання громадян та інші юридичні особи, а та-
кож фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які ви-
користовують працю найманих працівників;

2) філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників
податку, зазначених у пункті 1 цієї статті, що не мають статусу
юридичної особи, розташовані на території іншої, ніж платник
збору, територіальної громади;

3) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які не
використовують працю найманих працівників, а також адвокати,
їх помічники, приватні нотаріуси, інші особи, які не є суб'єктами
підприємницької діяльності і займаються діяльністю, пов'язаного
з одержанням доходу;

(Пункт 3 статті 1 в редакції Закону № 64-XIVвід 24.07.98)
4) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору

(контракту), та фізичні особи, які виконують роботи (послуги) згідно
з цивільно-правовими договорами, в тому числі члени творчих спі-
лок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок тощо;

5) юридичні та фізичні особи, що здійснюють операції з купів-
лі-продажу валют;

(Статтю 1 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 208-XIV
від 22.10.98 - дію продовжено до 01,01.2002 згідно із Законом
Л? 2120-Ш (2120-X1V) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-111 (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-1V
(380-XV) від 26.12.2002)
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2003року згідно із Законом № 2905-111 (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380—IV
(380-XV) від 26.12.2002)

10) підприємства, установи та організації, фізичні особи, які
користуються послугами стільникового рухомого зв'язку, а також
оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.
При цьому збір на обов'язкове державне пенсійне страхування не
сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користують-
ся річкові, морські, повітряні, космічні транспортні засоби, засоби
наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що ма-
ють стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавіга-
ції та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких
засобів без втрати його технологічних або експлуатаційних якос-
тей чи характеристик.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі
мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, зву-
ків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або симво-
лів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх
прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок — електрозв'язок, що здійснюється шляхом поши-
рення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного
спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільникового рухомого зв'язку, яка забезпе-
чує можливість абонентам здійснювати двосторонній зв'язок без
подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час пере-
міщення із зони дії одного оператора до іншого як у межах Укра-
їни, так І за її межами.

(Статтю 1 доповнено пунктом 10 згідно із Законом
№ 967-XIV від 15.07.99-дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом № 2120-111(2120-X1V) від 07.12.2000, дію продовжено до
1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905-111 (2905-X1V) від
20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
№ 380-IV (380-XV) від 26.12.2002)

Стаття 2. Об'єктом оподаткування є:
1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1

цього Закону, - фактичні витрати на оплату праці працівників, які
включають витрати на виплату основної і додаткової заробітної
плати та інших заохочувальних та компенсаційних виплат, у тому
числі в натуральній формі, які визначаються згідно з норматив-
но-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України
«Про оплату праці» (крім сум виплат, що ие враховуються при
визначенні бази нарахування страхових внесків відповідно до
пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України «Про при-
бутковий податок з громадян»), а також винагороди, що випла-
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чуються громадянам за виконання робіт (послуг) за угодами ци-
вільно-правового характеру.

(Пункт 1 статті 2 в редакції Закону № 64—XIV від 24.07.98; із
змінами, внесеними згідно із Законом № 539-X1V від 23.03.99)

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього
Закону, які мають найманих працівників, але не здійснюють ви-
трат на оплату їх праці, - сума коштів, що визначається розрахун-
ково як добуток визначеного законом мінімального розміру заро-
бітної плати на кількість працівників такого платника збору, на
яких здійснюється нарахування заробітної плати.

(Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом другим згідно із За-
коном № 967-XIV від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002
згідно із Законом № 2120-Ш (2120-XIY) від 07.12.2000, дію про-
довжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905-111
(2905-XIV) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004року
згідно із Законом № 380-IV (380-X1V) від 26.12.2002)

(Абзац третій пункту 1 статті 2 виключено на підставі За-
кону № 373-IV(373-XF) від 26.12.2002)

Для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1 цього
Закону, об'єктом оподаткування є також фактичні витрати на ви-
плату і доставку пенсій, призначених відповідно до пунктів «б» -
«з» статті 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення» до до-
сягнення працівниками пенсійного віку, передбаченого статтею
12 Закону України «Про пенсійне забезпечення;

(Пункт 1 статті 2 доповнено абзацом четвертим згідно із
Законом № 1461-Ш (1461-XIV) від 17.02.2000)

2) для платників збору, визначених пунктом 3 статті 1, та
фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, визначених
пунктом 1 статті 1 цього Закону, - сума оподатковуваного доходу
(прибутку), яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України відповідно до законодавства України;

(Пункт 2 статті 2 в редакції Закону № 64-X1V від 24.07.9S)
3) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього

Закону, - сукупний оподатковуваний доход, обчислений відповід-
но до законодавства України;

(Дію пункту 4 статті 2 зупинено на 2003рік в частині опера-
цій з купівлі-продажу готівкової валюти згідно із Законом
№ 380-IV (380-XV) від 26.12.2002) 4) для платників збору, визна-
чених пунктом 5 статті 1 цього Закону, — сума операції з купівлі-
продажу валют;

(Статтю 2 доповнено пунктом 4 згідно із Законом № 208-XTV
від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-11/ (2120-X1V) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003року згідно із Законом № 2905-111 (2905-X1V) від 20.12.2001)
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5,) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього
Закону, - вартість реалізованих ювелірних виробів із золота (крім
обручок), платини і дорогоцінного каміння;

(Статтю 2 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 208-XIV
від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-ІП (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-111 (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

6) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього
Закону, - вартість легкового автомобіля;

(Статтю 2 доповнено пунктом 6 згідно із Законом № 208-XIV
від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-ІП (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-ПІ (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

7) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього
Закону, — кількість вироблених ними тютюнових виробів (крім
тих, які експортуються), що підлягають продажу, обміну на інші
товари (продукцію, роботи, послуги), безоплатній передачі або з
частковою їх оплатою, в тому числі своїм працівникам, та кіль-
кість тютюнових виробів, що ввозяться (імпортуються) на митну
територію України;

(Статтю 2 доповнено пунктом 7 згідно із Законом № 967-X1V
від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№2120-111(2120-XIV) від 07.12.2000, в редакції Закону № 245 2-Ш
(2452-XIV) від 24.05.2001, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно Із Законом № 2905-111 (2905-XW) від 20.12.2001, дію про-
довжено до І січня 2004року згідно із Законом № 380-IV (380—XV)
від 26.12.2002)

8) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього За-
кону, - вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-
продажу такого майна;

(Статтю 2 доповнено пунктом 8 згідно із Законом № 967-XIV
від 15.07.99 — дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-ІП (2120-XtV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-Ш (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом М 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

9) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього
Закону, - вартість будь-яких послуг стільникового рухомого зв'яз-
ку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає,
включаючи вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, або-
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нентську плату, плату (надбавку) за роумінг, суму страхового зав-
датку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених ура-
хунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами
стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікро-
схем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв 'язку надає послуги з
цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість та-
ких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) та-
кого оператора.

У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в
оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іи-
шій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єк-
том оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою
особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:
транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;
передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку

мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають авто-
матичної комутації з мережею зв 'язку загального користування;

користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, під-
ключеними до номерів квартирних телефонів;

суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію варто-
сті послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаємороз-
рахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.

(Статтю 2 доповнено пунктом 9 згідно із Законом № 967-X1V
від 15.07,99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
JVb 2120-ПІ (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-111 (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

Стаття 3. Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування
платники збору сплачують до Пенсійного фонду України в поряд-
ку, визначеному законодавством України.

Платники, визначені пунктами 1, 2 та 3 статті 1 цього Закону,
зобов 'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України.
Комерційні банки при відкритті відповідних банківських рахунків
зобов'язані вимагати інформацію від таких платників щодо зазна-
ченої реєстрації.

Платники збору, визначені пунктами 5-Ю статті 1 цього Зако-
ну, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування сплачують
на рахунок Кримського республіканського, обласних, Київського і
Севастопольського міських управлінь Пенсійного фонду України
в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Ці кошти
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використовуються виключно для рівномірного погашення забор-
гованості районів і міст з виплати пенсій.

(Статтю З доповнено частиною третьою згідно із Законом
№ 208-X1V від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
Законом № 2120-ІП (2120-XIV) від 07.12.2000; із змінами, внесени-
ми згідно із Законом № 967-XJVвід 15.07.99 — дію продовжено до
01.01.2002 згідно із Законом № 2120-Ш (2120-X1V) від 07.12.2000,
дію продовжено до 1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905—Ш
(2905-XIV) від 20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року
згідно із Законом № 380-IV (380-XV) від 26.12.2002)

Пенсійний фонд України не включається до Державного бюд-
жету України.

Забороняється використання коштів Пенсійного фонду Укра-
їни не за цільовим призначенням, у тому числі на кредитні, депо-
зитні операції, надання позичок тощо. Тимчасово вільні кошти в
разі відсутності заборгованості по виплатах пенсій можуть бути
використані Пенсійним фондом України виключно на придбання
державних цінних паперів.

Фінансування витрат на утримання органів Пенсійного фонду
України та його апарату провадиться у межах кошторису, затвер-
дженого Кабінетом Міністрів України.

Стаття 4. На обов'язкове державне пенсійне страхування вста-
новлюються ставки збору в таких розмірах:

1) для платників збору, визначених пунктами 1 та 2 статті 1
цього Закону:

(Абзац перший пункту 1 статті 4 в редакції Закону № 1222—XIV
від 17.11.99)

32 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного абзацами
першим і другим пункту 1 статті 2 цього Закону;

(Абзац другий пункту 1 статті 4 в редакції Закону № 1222-XIV
від 17.11.99)

100 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного абзацом
четвертим пункту 1 статті 2 цього Закону.

(Абзац третій пункту 1 статті 4 в редакції Законів № 1222—XIV
від 17.11.99, № 1461-ІП (1461-XJV) від 17.02.2000, із змінами, внесе-
ними згідно із Законом № 373-IV (373-XV) від 26.12.2002)

Для платників збору, визначених пунктами 1 і 2 статті 1 цього
Закону, які використовують працю найманих працівників із числа
осіб льотних екіпажів повітряних суден цивільної авіації (пілоти,
штурмани, бортінженери, бортмеханіки, бортрадисти, льотчи-
ки-наглядачі) і бортоператорів, які виконують спеціальні роботи в
польотах, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування ви-
значається окремо за ставкою 42 відсотки від об'єкта оподатку-
вання для осіб льотних екіпажів (пілотів, штурманів, бортінжене-
13 3-122 385





тів, льотчиків-наглядачів) і бортоператорів, які виконують спе-
ціальні роботи в польотах:

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIVeid 17.11.99)

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить менше 150 гривень;

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIVeid 17.11.99)

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 150 до 250 гривень;

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIVeid 17.11.99)

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 250 до 350 гривень;

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIVeid J7.11.99)

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход ста-
новить від 350 до 500 гривень;

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIVeid 17.11.99)

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, якщо сукупний оподатковуваний доход пе-
ревищує 500 гривень;

(Пункт 4 статті 4 доповнено абзацом згідно із Законом
№ 1222-XIV від 17.11.99) (Пункт 4 статті 4 в редакції Закону
№ 208-XIVeid 22.W.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із За-
коном № 2120-III від 07.12.2000; із змінами, внесеними згідно із За-
коном № 122'2—XIV від 17.11.99, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно із Законом № 2905-Ш (2905-XIV) від 20.12.2001, дію продов-
жено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV (380-XV) від
26.12.2002)

5) для платників збору, визначених пунктом 4 статті 1 цього
Закону, які мають статус державного службовця або працюють на
посадах, робота на яких зараховується до трудового стажу, що дає
право на одержання пенсії відповідно до законів України «Про
державну службу», «Про прокуратуру», «Про державну підтрим-
ку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів»,
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про статус народ-
ного депутата України», «Про Національний банк України», Мит-
ного кодексу України, Положення про помІчника-консультанта
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народного депутата України, затвердженого Постановою Верхов-
ної Ради України від 33 жовтня 1995 року № 379/95:

1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного до-
ходу, що не перевищує Ї50 гривень;

2 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного до-
ходу в розмірі від 151 до 250 гривень;

3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного до-
ходу в розмірі від 251 до 350 гривень;

4 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного до-
ходу в розмірі від 351 до 500 гривень;

5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного пунктом З
статті 2 цього Закону, з частини сукупного оподатковуваного до-
ходу в розмірі понад 501 гривню;

(Статтю 4 доповнено пунктом 5 згідно із Законом № 1461-111

6) для платників збору, визначених пунктом 5 статті 1 цього
Закону, - 1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунк-
том 4 статті 2 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 208-X1V
від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-111 (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно Із Законом № 2905-111 (2905-X1V) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004року згідно із Законом Же 380-1V
(380-XV) від 26.12.2002)

7) для платників збору, визначених пунктом 6 статті 1 цього
Закону, - 5 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного
пунктом 5 статті 2 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 208-X1V
від 22.10.98 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-111 (2120-X1V) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003року згідно із Законом № 2905-111 (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

8) для платників збору, визначених пунктом 7 статті 1 цього
Закону, - 3 відсотки від об'єкта оподаткування, визначеного пунк-
том 6 статті 2 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 208-X1V
від 22.10.98 — дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-/11 (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом Л& 2905-111 (2905-X1V) від 20.12.2001.

388



дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

9) для платників збору, визначених пунктом 8 статті 1 цього За-
кону, - 1,5 гривні за 1000 шт. сигарет без фільтру та 2,5 гривні за
1000 шт. сигарет з фільтром;

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 967-X1V
від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-111 (2120-XJV) від 07.12.2000, в редакції Закону № 2452-Ш
(2452-XIV) від 24.05.2001, дію продовжено до 1 січня 2003 року
згідно із Законом № 2905-Ш (2905-XIV) від 20.12.2001, дію про-
довжено до 1 січня 2004року згідно із Законом № 380—IV (З80-ХУ)
від 26.12.2002)

10) для платників збору, визначених пунктом 9 статті 1 цього
Закону, -1 відсоток від об'єкта оподаткування, визначеного пунк-
том 8 статті 2 цього Закону;

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 967-XJV
від 15.07.99 — дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120-Ш (2120-X1V) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом№ 2905-Ш (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380-XV) від 26.12.2002)

11) для платників збору, визначених пунктом 10 статті 1 цього
Закону, - 6 відсотків від об'єкта оподаткування, визначеного
пунктом 9 статті 2 цього Закону.

(Статтю 4 доповнено пунктом згідно із Законом № 967-XIV
від 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із Законом
№ 2120--Ш (2120-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до 1 січня
2003 року згідно із Законом № 2905-Ш (2905-XIV) від 20.12.2001,
дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом № 380-IV
(380--XV) від 26.12.2002)

Стаття 5. Збір на державне обов'язкове пенсійне страхування
сплачується одночасно з одержанням коштів в установах банків
на оплату праці.

У разі недостатності у платників збору коштів на оплату праці і
сплату збору в повному обсязі видача коштів на оплату праці і
сплата збору здійснюються у пропорційних розмірах.

(Статтю 5 доповнено частиною другою згідно із Законом
M64-XIVвід 24.07.98)

Суми збору, донараховані під час перевірок органами держав-
ної податкової служби та органами державної контрольно-ревізій-
ної служби, та фінансових санкцій перераховуються до Пенсійно-
го фонду України у повному обсязі без спрямування їх на розви-
ток матеріально-технічної бази цих органів.
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(Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом
№ 64-XIVeid 24.07.98)

Суми штрафів, накладених органами Пенсійного фонду Ук-
раїни відповідно до статті 165 і Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення, сплачуються на рахунки відповідних ор-
ганів Пенсійного фонду України.

(Статтю 5 доповнено частиною четвертою згідно із Законом
№ 967-XlVeid 15.07.99 - дію продовжено до 01.01.2002 згідно із
ЗакономМ 212O-1II(212O-XIV) від 07.12.2000, дію продовжено до
1 січня 2003 року згідно із Законом № 2905-111 (2905-X1V) від
20.12.2001, дію продовжено до 1 січня 2004 року згідно із Законом
№ 380-1V(380-XV) від 26.12,2002)

Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування

від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання,

які спричинили втрату працездатності

Закон України
від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999,
№46-47, ст.403)

(З наступними змінами і доповненнями -
остання зміна згідно із Законом № 2980-111 (2980-XIV)

від 17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, ст.124)

(Витяг)

Цей Закон відповідно до Конституції України та Основ законо-
давства України про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування визначає правову основу, економічний механізм та
організаційну структуру загальнообов'язкового державного со-
ціального страхування громадян від нещасного випадку на вироб-
ництві та професійного захворювання, які призвели до втрати пра-
цездатності або загибелі застрахованих на виробництві (далі -
страхування від нещасного випадку).

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом за-
гальнообов'язкового державного соціального страхування, за до-
помогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та
здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.
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Р о з д і л 1

З А Г А Л Ь Н І ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання страхування від нещасного випадку
Завданнями страхування від нещасного випадку є:
проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення

шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання не-
щасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням
та іншим випадкам загрози здоров'ю застрахованих, викликаним
умовами праці;

відновлення здоров'я та працездатності потерпілих на вироб-
ництві від нещасних випадків або професійних захворювань;

відшкодування матеріальної та моральної шкоди застрахова-
ним і членам їх сімей.

Стаття 2. Сфера дії Закону
Дія цього Закону поширюється на осіб, які працюють на умовах

трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах,
організаціях, незалежно від їх форм власності та господарювання
(далі - підприємства), у фізичних осіб, на осіб, які забезпечують
себе роботою самостійно, та громадян - суб'єктів підприємниць-
кої діяльності.

Особи, право яких на отримання відшкодування шкоди раніше
було встановлено згідно із законодавством СРСР або законодав-
ством України про відшкодування шкоди, заподіяної працівникам
внаслідок травмування на виробництві або професійного захво-
рювання, пов'язаних з виконанням ними трудових обов'язків, ма-
ють право на забезпечення по страхуванню від нещасного випад-
ку відповідно до цього Закону.

(Статтю 2 доповнено частиною другою згідно із Законом
№ 2272-Ш (2272-XIV) від 22.02.2001)

Стаття 3. Гаранти забезпечення прав застрахованим у стра-
хуванні від нещасного випадку

Держава гарантує усім застрахованим громадянам забезпечен-
ня прав у страхуванні від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання.

Стаття 5. Основні принципи страхування від нещасного ви-
падку

Основними принципами страхування від нещасного випадку є:
паритетність держави, представників застрахованих осіб та ро-

ботодавців в управлінні страхуванням від нещасного випадку;
своєчасне та повне відшкодування шкоди страховиком;
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обов'язковість страхування від нещасного випадку осіб, які пра-
цюють на умовах трудового договору (контракту) та інших підста-
вах, передбачених законодавством про працю, а також добровіль-
ність такого страхування для осіб, які забезпечують себе роботою са-
мостійно, та громадян — суб'єктів підприємницької діяльності;

надання державних гарантій реалізації застрахованими грома-
дянами своїх прав;

обов'язковість сплати страхувальником страхових внесків;
формування та витрачання страхових коштів на солідарній ос-

нові;
диференціювання страхового тарифу з урахуванням умов і ста-

ну безпеки праці, виробничого травматизму та професійної захво-
рюваності на кожному підприємстві;

економічна заінтересованість суб'єктів страхування в поліп-
шенні умов і безпеки праці;

цільове використання коштів страхування від нещасного випадку.

Стаття 6. Суб'єкти та об'єкти страхування від нещасного
випадку

Суб'єктами страхування від нещасного випадку є застраховані
громадяни, а в окремих випадках — члени їх сімей та інші особи,
страхувальники та страховик.

Застрахованою є фізична особа, на користь якої здійснюється
страхування (далі - працівник).

Страхувальниками є роботодавці, а в окремих випадках - за-
страховані особи.

Страховик - Фонд соціального страхування від нещасних ви-
падків на виробництві та професійних захворювань України (да-
лі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Об'єктом страхування від нещасного випадку є життя застра-
хованого, його здоров'я та працездатність.

Стаття 7. Роботодавець
Роботодавцем відповідно до цього Закону вважається:
власник підприємства або уповноважений ним орган та фізич-

на особа, яка використовує найману працю;
власник розташованого в Україні іноземного підприємства, ус-

танови, організації (у тому числі міжнародних), філії або пред-
ставництва, який використовує найману працю, якщо інше не пе-
редбачено міжнародним договором, згода на обов'язковість якого
надана Верховною Радого України.

Стаття 8. Особи, які підлягають обов'язковому страхуван-
ню від нещасного випадку

Обов'язковому страхуванню від нещасного випадку підлягають:
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1) особи, які працюють на умовах трудового договору (кон-
тракту);

2) учні та студенти навчальних закладів, клінічні ординатори,
аспіранти, докторанти, залучені до будь-яких робіт під час, перед
або після занять; під час занять, коли вони набувають професій-
них навичок; у період проходження виробничої практики (стажу-
вання), виконання робіт на підприємствах;

3) особи, які утримуються у виправних, лікувально-трудових,
виховно-трудових закладах та залучаються до трудової діяльності
на виробництві цих установ або на Інших підприємствах за спе-
ціальними договорами.

Стаття 9. Страхування зародка та новонародженого
Заподіяння шкоди зародку внаслідок травмування на вироб-

ництві або професійного захворювання жінки під час її вагітності,
у зв'язку з чим дитина народилася інвалідом, прирівнюється до
нещасного випадку, який трапився із застрахованим. Така дитина
відповідно до медичного висновку вважається застрахованою, та
до 16 років або до закінчення навчання, але не більш як до досяг-
нення 23 років їй подається допомога Фонду соціального страху-
вання від нещасних випадків.

Стаття 10. Процедура страхування працівників та реєстра-
ції страхувальників страховиком

Для страхування від нещасного випадку на виробництві не по-
трібно згоди або заяви працівника. Страхування здійснюється в
безособовій формі. Всі особи, перелічені у статті 8 цього Закону,
вважаються застрахованими з моменту набрання чинності цим За-
коном незалежно від фактичного виконання страхувальниками
своїх зобов'язань щодо сплати страхових внесків.

УсІ застраховані є членами Фонду соціального страхування від
нещасних випадків.

Реєстрація страхувальників у робочому органі виконавчої ди-
рекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків
провадиться:

страхувальників - юридичних осіб — у десятиденний строк пі-
сля одержання свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта під-
приємницької діяльності;

страхувальників - фізичних осіб, які використовують найману
працю, - у десятиденний строк після укладення трудового догово-
ру (контракту) з першим із найманих працівників.

Факт реєстрації страхувальника страховиком засвідчується
страховим свідоцтвом, форма якого встановлюється Фондом со-
ціального страхування від нещасних випадків.
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Перереєстрація страхувальників провадиться у строки, вста-
новлені страховиком.

Стаття 11. Добровільне страхування від нещасного випадку
Добровільно, за письмовою заявою, від нещасного випадку у

Фонді соціального страхування від нещасних випадків можуть за-
страхуватися:

1) священнослужителі, церковнослужителі та особи, які пра-
цюють у релігійних організаціях на виборних посадах;

2) особи, які забезпечують себе роботою самостійно;
3) громадяни — суб'єкти підприємницької діяльності.
Строк страхування розпочинається з дня, який настає за днем

прийняття заяви, за умови сплати страхового внеску.
Страхування припиняється, якщо страховий внесок до Фонду

соціального страхування від нещасних випадків не перераховано
протягом трьох місяців з дня подання заяви.

Стаття 12. Свідоцтво про страхування від нещасного випадку
Особам, які підлягають страхуванню від нещасного випадку,

видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування та є доку-
ментом суворої звітності.

Порядок видачі та зразок свідоцтва про соціальне страхування
затверджуються Кабінетом Міністрів України.

Стаття 13. Страховий ризик І страховий випадок
Страховий ризик - обставини, внаслідок яких може статися

страховий випадок.
Страховим випадком є нещасний випадок на виробництві або

професійне захворювання, що спричинили застрахованому про-
фесійно зумовлену фізичну чи психічну травму за обставин, за-
значених у статті 14 цього Закону, з настанням яких виникає пра-
во застрахованої особи на отримання матеріального забезпечення
та/або соціальних послуг.

Професійне захворювання є страховим випадком також у разі
його встановлення чи виявлення в період, коли потерпілий не пе-
ребував у трудових відносинах з підприємством, на якому він за-
хворів.

Нещасний випадок або професійне захворювання, яке сталося
внаслідок порушення нормативних актів про охорону праці за-
страхованим, також є страховим випадком.

Порушення правил охорони праці застрахованим, яке спричи-
нило нещасний випадок або професійне захворювання, не звіль-
няє страховика від виконання зобов'язань перед потерпілим.
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Факт нещасного випадку на виробництві або професійного захво-
рювання розслідується в порядку, затвердженому Кабінетом Міні-
стрів України, відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Підставою для оплати потерпілому витрат на медичну допомо-
гу, проведення медичної, професійної та соціальної реабілітації, а
також страхових виплат є акт розслідування нещасного випадку
або акт розслідування професійного захворювання (отруєння) за
встановленими формами.

Стаття 14. Нещасний випадок на виробництві та професій-
не захворювання

Нещасний випадок - це обмежена в часі подія або раптовий
вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи сере-
довища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов'язків,
внаслідок яких заподіяно шкоду здоров'ю або настала смерть.

Перелік обставин, за яких настає страховий випадок, визна-
чається Кабінетом Міністрів України за поданням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади.

В окремих випадках, за наявності підстав, Фонд соціального
страхування від нещасних випадків може визнати страховим не-
щасний випадок, що стався за обставин, не визначених передбаче-
ним частиною другою цієї статті переліком.

До професійного захворювання належить захворювання, що
виникло внаслідок професійної діяльності застрахованого та зу-
мовлюється виключно або переважно впливом шкідливих речо-
вин і певних видів робіт та інших факторів, пов'язаних з роботою.

Перелік професійних захворювань за поданням спеціально
уповноваженого центрального органу виконавчої влади затвер-
джується Кабінетом Міністрів України.

В окремих випадках Фонд соціального страхування від нещас-
них випадків може визнати страховим випадком захворювання, не
внесене до переліку професійних захворювань, передбаченого
частиною п'ятою цієї статті, якщо на момент прийняття рішення
медична наука має нові відомості, які дають підстави вважати це
захворювання професійним.

Р о з д і л ! 11

ОБОВ'ЯЗКИ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

Стаття 21. Соціальні послуги та виплати, які здійснюються
Фондом соціального страхування від нещасних
випадків

У разі настання страхового випадку Фонд соціального страху-
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ваиня від нещасних випадків зобов'язаний у встановленому зако-
нодавством порядку:

І) своєчасно та в повному обсязі відшкодовувати шкоду, запо-
діяну працівникові внаслідок ушкодження його здоров 'я або в ра-
зі його смерті, виплачуючи йому або особам, які перебували на
його утриманні:

а) допомогу у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до від-
новлення працездатності або встановлення інвалідності;

б) одноразову допомогу в разі стійкої втрати професійної пра-
цездатності або смерті потерпілого;

в) щомісяця грошову суму в разі часткової чи повної втрати
працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого за-
робітку потерпілого;

г) пенсію по інвалідності внаслідок нещасного випадку на ви-
робництві або професійного захворювання;

д) пенсію у зв'язку з втратою годувальника, який помер вна-
слідок нещасного випадку на виробництві або професійного за-
хворювання;

є) грошову суму за моральну шкоду за наявності факту запо-
діяння цієї шкоди потерпілому;

є) допомогу дитині відповідно до статті 9 цього Закону;
2) організувати поховання померлого, відшкодувати вартість

пов'язаних з цим ритуальних послуг відповідно до місцевих умов;
3) сприяти створенню умов для своєчасного надання кваліфіко-

ваної першої невідкладної допомоги потерпілому в разі настання
нещасного випадку, швидкої допомоги в разі потреби його гос-
піталізації, ранньої діагностики професійного захворювання;

4) організувати цілеспрямоване та ефективне лікування потер-
пілого у власних спеціалізованих лікувально-профілактичних за-
кладах або на договірній основі в інших лікувально-профілактич-
них закладах з метою якнайшвидшого відновлення здоров'я за-
страхованого;

5) забезпечити потерпілому разом із відповідними службами
охорони здоров'я за призначенням лікарів повний обсяг постійно
доступної, раціонально організованої медичної допомоги, яка по-
винна включати:

а) обслуговування вузько профільними лікарями та лікарями за-
гальної практики;

6) догляд медичних сестер удома, в лікарні або в іншому ліку-
вально-профілактичному закладі;

в) акушерський та інший догляд удома або в лікарні під час ва-
гітності та пологів;
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г) утримання в лікарні, реабілітаційному закладі, санаторії або
в іншому лікувально-профілактичному закладі;

д) забезпечення необхідними лікарськими засобами, протеза-
ми, ортопедичними, коригуючими виробами, окулярами, слухо-
вими апаратами, спеціальними засобами пересування, зубопроте-
зування (за винятком протезування з дорогоцінних металів).

З метою найповнішого виконання функцій, передбачених пунк-
тами 4 і 5 частини першої цієї статті, Фонд соціального страхуван-
ня від нещасних випадків створює спеціалізовану медичну та пат-
ронажну службу соціального страхування;

6) вжити всіх необхідних заходів для підтримання, підвищення
та відновлення працездатності потерпілого;

7) забезпечити згідно з медичним висновком домашній догляд
за потерпілим, допомогу у веденні домашнього господарства (або
компенсувати йому відповідні витрати), сприяти наданню потер-
пілому, який проживає в гуртожитку, ізольованого житла;

8) відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії
(далі - ЛКК) або медико-соцїальної експертної комісії (далі -
МСЕК) проводити навчання та перекваліфікацію потерпілого у
власних навчальних закладах або на договірній основі в інших за-
кладах перенавчання інвалідів, якщо внаслідок ушкодження здо-
ров'я або заподіяння моральної шкоди потерпілий не може вико-
нувати попередню роботу; працевлаштовувати осіб із зниженою
працездатн і стго;

9) організовувати робочі місця для інвалідів самостійно або ра-
зом з органами виконавчої влади та органами місцевого самовря-
дування чи з Іншими заінтересованими суб'єктами підприємниць-
кої діяльності; компенсувати при цьому витрати виробництва, які
не покриваються коштами від збуту виробленої продукції, за ра-
хунок Фонду;

10) у разі невідкладної потреби подавати інвалідам разову гро-
шову допомогу, допомогу у вирішенні соціально-побутових пи-
тань за їх рахунок або за рішенням виконавчої дирекції Фонду та її
регіональних управлінь — за рахунок Фонду;

11) сплачувати за потерпілого внески на медичне та пенсійне
страхування;

12) організовувати залучення інвалідів до участі у громадсько-
му житті.

Усі види соціальних послуг та виплат, передбачені цією стат-
тею, надаються застрахованому та особам, які перебувають на
його утриманні, незалежно від того, зареєстровано підприємство,
на якому стався страховий випадок, у Фонді соціального страху-
вання від нещасних випадків чи ні.
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Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування на випадок безробіття

Закон України
від 2 березня 2000 року № 1533-Ш

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, № 22, cm. 171)

(З наступними змінами і доповненнями —
остання зміна згідно із Законом № 2980—Ш (2980-XIV) від

17.01,2002, ВВР, 2002, № 17, ст.124)

(Витяг)

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 2. Принципи страхування на випадок безробіття
Страхування на випадок безробіття здійснюється за принципами:
надання державних гарантій реалізації застрахованими особа-

ми своїх прав;
обов'язковості страхування на випадок безробіття всіх працю-

ючих на умовах трудового договору (контракту) та на інших під-
ставах, передбачених законодавством про працю, а також добро-
вільності такого страхування особами, які забезпечують себе
роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники,
які не є членами творчих спілок), а також громадянами - суб'єкта-
ми підприємницької діяльності;

цільового використання коштів страхування на випадок безро-
біття;

солідарності та субсидування;
обов'язковості фінансування Фондом загальнообов'язкового

державного соціального страхування України на випадок безро-
біття витрат, пов 'язаних з наданням матеріального забезпечення у
випадку безробіття та соціальних послуг в обсягах, передбачених
цим Законом;

паритетності в управлінні страхуванням на випадок безробіття
держави, представників застрахованих осіб та роботодавців;

диференціації розмірів виплати допомоги по безробіттю залеж-
но від страхового стажу та тривалості безробіття;

надання на рівні не нижче за прожитковий мінімум, встановле-
ний законом, допомоги по безробіттю та матеріальної допомоги у
період професійної підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації;
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законодавчого визначення умов і порядку здійснення страху-
вання на випадок безробіття.

Стаття 4. Особи, які підлягають страхуванню на випадок
безробіття

1. Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які
працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи
тих, які проходять альтернативну (невійськову) службу, а також
тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий
тиждень, та на інших підставах, передбачених законодавством
про працю.

2. Особа набуває статусу застрахованої особи з дня укладання
трудового договору, з цього дня починається сплата страхових
внесків. Сплата страхових внесків припиняється з дня розірвання
трудового договору.

Роботодавець набуває статусу платника страхових внесків до
Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхуван-
ня України на випадок безробіття з дня реєстрації відповідно до
пункту 1 частини другої статті 35 цього Закону.

3. Особам, які підлягають страхуванню на випадок безробіття,
видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, яке є єдиним для всіх видів соціального страхування.

Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Мі-
ністрів України.

Стаття 5. Особи, які не підлягають страхуванню на випа-
док безробіття

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають:
працюючі пенсіонери та особи, в яких відповідно до законодав-

ства України виникло право на пенсію;
Іноземці та особи без громадянства, які тимчасово працюють за

наЙмом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними дого-
ворами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України.

Стаття 6. Право на матеріальне забезпечення на випадок
безробіття та соціальні послуги

1. Право на матеріальне забезпечення на випадок безробіття
(далі — забезпечення) та соціальні послуги мають застраховані
особи.

2. Право на забезпечення та соціальні послуги за цим Законом ма-
ють також незастраховані особи - військовослужбовці Збройних
Сил України, Прикордонних військ України, внутрішніх військ,
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військ цивільної оборони, інших військових формувань, утворених
відповідно до законів України, Служби безпеки України, органів
внутрішніх справ України, звільнені з військової служби у зв'язку із
скороченням чисельності або штату без права на пенсію (далі - вій-
ськовослужбовці), та особи, які вперше шукають роботу, інші неза-
страховані особи у разі їх реєстрації в установленому порядку як без-
робітних.

3. Громадяни України, які працюють за межами України та
не застраховані в системі соціального страхування на випадок
безробіття країни, в якій вони перебувають, мають право на забез-
печення за цим Законом за умови сплати страховику страхових
внесків, якщо інше не передбачено міжнародним договором Укра-
їни, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою Укра-
їни.

4. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (члени
творчих спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спі-
лок), фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, особи,
які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-правовими уго-
дами, мають право на забезпечення за цим Законом за умови спла-
ти страховику страхових внесків.

Стаття 7. Види забезпечення та соціальні послуги
1. Видами забезпечення за цим Законом є:
допомога по безробіттю, у тому числі одноразова її виплата для

організації безробітним підприємницької діяльності;
допомога по частковому безробіттю;
матеріальна допомога у період професійної підготовки, пере-

підготовки або підвищення кваліфікації безробітного;
матеріальна допомога по безробіттю, одноразова матеріальна

допомога безробітному та непрацездатним особам, які перебу-
вають на його утриманні;

допомога на поховання у разі смерті безробітного або особи,
яка перебувала на його утриманні.

2. Видами соціальних послуг за цим Законом та Законом Укра-
їни «Про зайнятість населення» є:

професійна підготовка або перепідготовка, підвищення квалі-
фікації та профорієнтація;

пошук підходящої роботи та сприяння у працевлаштуванні, у
тому числі шляхом надання роботодавцю дотації на створення до-
даткових робочих місць для працевлаштування безробітних та
фінансування організації оплачуваних громадських робіт для без-
робітних;

інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаш-
туванням.
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Р о з д і л IV

КОШТИ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Стаття 17. Розмір та порядок сплати страхових внесків
1. Розміри страхових внесків визначаються виходячи з того, що

вони повинні забезпечувати:
1) виплату застрахованим особам забезпечення та надання со-

ціальних послуг, передбачених статтею 7 цього Закону;
2) створення резерву коштів Фонду;
3) покриття витрат Фонду у зв'язку із:
відшкодуванням Пенсійному фонду України витрат, пов'яза-

них із достроковим виходом на пенсію осіб, зазначених у частині
другій статті 20 цього Закону;

фінансуванням витрат на утримання та забезпечення діяльно-
сті виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів, управління
Фондом, розвиток його матеріальної та інформаційної бази.

2. Розмір страхових внесків щорічно за поданням Кабінету
Міністрів України встановлюється Верховною Радою України
відповідно для роботодавців та застрахованих осіб одночасно із
затвердженням Державного бюджету України на поточний рік.

3. Роботодавці та застраховані особи сплачують страхові внес-
ки один раз на місяць в день одержання роботодавцями в устано-
вах банків коштів на оплату праці.

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають пере-
рахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним кур-
сом Національного банку України на день сплати страхових внес-
ків.

У разі нестачі у роботодавців коштів на виплату заробітної пла-
ти та сплату страхових внесків у повному обсязі нарахування їх на
заробітну плату і перерахування страхових внесків до Фонду про-
вадиться у пропорційних сумах.

Уразі незабезпечення банківськими установами перерахування
страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на випла-
ту заробітної плати ці банківські установи сплачують за рахунок
власних коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.

Якщо роботодавці несвоєчасно чи не в повному обсязі сплачу-
ють страхові внески, до них застосовуються санкції, передбачені
статтею 38 цього Закону.

У разі ліквідації або реорганізації роботодавець зобов'язаний
провести повний розрахунок щодо сплати страхових внесків до
Фонду на день ліквідації або реорганізації та звернутися за місцем
його реєстрації як платника страхових внесків для зняття з обліку.

4. Особи, зазначені у частинах третій та четвертій статті 6 цього
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Закону, сплачують страхові внески в строки, які визначаються
страховиком.

Стаття 18. Звільнення від сплати страхових внесків
Від сплати страхових внесків звільняються:
застраховані особи на період відпустки по догляду за дитиною до

досягнення нею трирічного віку та відпустки по догляду за дитиною
до досягнення нею шестирічного віку за медичним висновком;

застраховані особи в частині отриманої допомоги по частково-
му безробіттю.

Стаття 19. Порядок обчислення розміру страхових внесків
1. Розміри страхових внесків установлюються на календарний

рік:
для роботодавця - у відсотках до сум фактичних витрат на

оплату праці найманих працівників, що включають витрати на ви-
плату основної та додаткової заробітної плати, Інших заохочу-
вальних і компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній фор-
мі, що визначаються згідно з нормативно-правовими актами,
прийнятими відповідно до Закону України «Про оплату праці»,
які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

для найманих працівників - у відсотках до сум оплати праці,
які включають основну і додаткову заробітну плату, а також інші
заохочувальні та компенсаційні виплати (у тому числі в натураль-
ній формі), які підлягають обкладенню прибутковим податком з
громадян;

для осіб, зазначених у частинах третій І четвертій статті 6 цього
Закону, - у відсотках до сум оподатковуваного доходу (прибутку).

2. Страхові внески нараховуються на зазначені у цій статті фак-
тичні виплати (доходи), що не перевищують максимальної вели-
чини фактичних витрат страхувальника на оплату праці найманих
працівників і доходу фізичних осіб, з якої справляються внески до
Фонду, визначеної Кабінетом Міністрів України.

3. Роботодавці — суб'єкти підприємницької діяльності відно-
сять страхові внески на валові витрати, суми страхових внесків
виключаються з доходів працівників, що підлягають обкладанню
прибутковим податком з громадян.

Роботодавці, діяльність яких фінансується за рахунок держав-
ного та/або місцевих бюджетів, сплачують страхові внески з кош-
тів, передбачених на ці цілі.

Стаття 20. Відносини з іншими цільовими страховими
фондами

1. Фонд у своїй діяльності співпрацює з Іншими страховими
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фондами, що здійснюють загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування, у виконанні функцій збору страхових внесків і
контролю за їх сплатою, щодо формування та ведення інформа-
ційної системи платників страхових внесків, у проведенні заходів,
пов'язаних з виплатою забезпечення та наданням соціальних по-
слуг, і має право в кожному конкретному випадку приймати спіль-
ні рішення щодо фінансування цих заходів.

2. Виплата пенсій особам, які достроково вийшли на пенсію
відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», у пе-
ріод до досягнення ними пенсійного віку здійснюється в установ-
леному законодавством України порядку Пенсійним фондом
України за рахунок коштів, що відшкодовуються Фондом.

Р о з д і л V I і

ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ НА ВИПАДОК БЕЗРОБІТТЯ

Стаття 38. Відповідальність за несвоєчасну та неповну
сплату страхових внесків

1. Роботодавець несе відповідальність за несвоєчасність реє-
страції як платник страхових внесків, несвоєчасність сплати та
неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхових внесків,
що сплачують застраховані особи через рахунки роботодавців.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальника-
ми, у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхо-
вих внесків, або неповної їх сплати страхувальники сплачують су-
му донарахованих контролюючим органом страхових внесків
(недоїмки), штраф та пеню.

Штраф накладається у розмірі прихованої суми виплат, на які
відповідно до цього Закону нараховуються страхові внески, а в ра-
зі повторного порушення - у трикратному розмірі зазначеної суми.

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нара-
хованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь
її строк.

За порушення строку реєстрації як платника страхових внесків
накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних до
сплати страхових внесків за весь період, який пройшов з дня, коли
страхувальник повинен був зареєструватися.

2. Не сплачені в строк страхові внески, пеня і штраф стягують-
ся в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку.

Строк давності у разі стягнення страхових внесків, пені та фі-
нансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.

3. Суми коштів, безпідставно стягнені із страхувальників, під-
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лягають поверненню у триденний строк з дня винесення рішення
про безпідставність стягнення цих виплат з відшкодуванням судо-
вих витрат.

4. Посадові особи, винні в порушенні строку реєстрації як плат-
ника страхових внесків, несвоєчасній та неповній їх сплаті, несуть
адміністративну відповідальність згідно із законом.

Право накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи
від імені Фонду мають керівник виконавчої дирекції Фонду, його
заступники, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фон-
ду в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Сева-
стополі та їх заступники.

Стаття 39. Вирішення спорів
Спори, що виникають Із правовідносин за цим Законом, вирі-

шуються в судовому порядку.

Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими
народженням та похованням

Закон України
від 18 січня 2001 року № 2240-Ш

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, № 14, ст.71)

(З наступними змінами і доповненнями —
остання зміна згідно із Законом № 2980—111 (2980-XIV) від

17.01.2002, ВВР, 2002, № 17, cm. 124)

(Витяг)

Р о з д і л І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Поняття загальнообов'язкового державного со-
ціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, передбачає матеріальне забезпечен-
ня громадян у зв'язку з втратою заробітної плати (доходу) внаслі-
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док тимчасової втрати працездатності (включаючи догляд за хво-
рою дитиною, дитиною-інвалідом, хворим членом сім'ї), вагітно-
сті та пологів, догляду за малолітньою дитиною, часткову компен-
сацію витрат, пов'язаних із народженням дитини, смертю застра-
хованої особи або членів її сім'ї, а також надання соціальних
послуг за рахунок бюджету Фонду соціального страхування з тим-
часової втрати працездатності, що формується шляхом сплати
страхових внесків власником або уповноваженим ним органом,
громадянами, а також за рахунок інших джерел, передбачених
цим Законом.

Стаття 4. Право громадян на матеріальне забезпечення та
соціальні послуги за загальнообов'язковим дер-
жавним соціальним страхуванням у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витрата-
ми, зумовленими народженням та похованням

1. Право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги за
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими народженням та похованням, мають застраховані гро-
мадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сі-
мей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжна-
родним договором України, згода на обов'язковість якого надана
Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період ро-
боти (включаючи і час випробування та день звільнення), якщо ін-
ше не передбачено законодавством.

2. Особи, які не підлягають загальнообов'язковому державно-
му соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-
ням, мають право на матеріальне забезпечення та соціальні послу-
ги за цим Законом за умови сплати страхових внесків до Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності.

Стаття 5. Принципи загальнообов'язкового державного
соціального страхування у зв'язку з тимчасовою
втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням

Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням, здійснюється за принципами:

1) законодавчого визначення умов і порядку здійснення загаль-
нообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з
тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими
народженням та похованням;
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2) обов'язковості страхування осіб, зазначених у частині пер-
шій статті 6 цього Закону, і добровільності страхування осіб, за-
значених у частинах другій та третій статті 6 цього Закону;

3) державних гарантій реалізації застрахованими особами своїх
прав;

4) обов'язковості фінансування Фондом соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності витрат, пов'язаних із
наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг, в об-
сягах, передбачених цим Законом;

5) формування та використання страхових коштів на засадах
солідарності та субсидування;

6) цільового використання коштів загальнообов'язкового дер-
жавного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо-
ванням;

7) паритетності в управлінні Фондом соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності представників держави, за-
страхованих осіб та роботодавців;

8) відповідальності роботодавців та Фонду соціального страху-
вання з тимчасової втрати працездатності за реалізацію права за-
страхованої особи на матеріальне забезпечення та соціальні по-
слуги за цим Законом.

Стаття 6. Особи, які підлягають загальнообов'язковому
державному соціальному страхуванню у зв'язку
з тимчасовою втратою працездатності та витра-
тами, зумовленими народженням та похованням

1. Загальнообов'язковому державному соціальному страхуван-
ню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, підлягають:

1) особи, які працюють на умовах трудового договору (кон-
тракту) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності та господарювання або у фізичних осіб, у тому
числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, ін-
ших представництвах нерезидентів, а також обрані на виборні по-
сади в органах державної влади, органах місцевого самоврядуван-
ня та в інших органах;

2) члени колективних підприємств, сільськогосподарських та
інших виробничих кооперативів.

2. Громадяни України, які працюють за межами території Ук-
раїни і не застраховані в системі соціального страхування країни,
в якій вони перебувають, мають право на матеріальне забезпечен-
ня та соціальні послуги відповідно до цього Закону за умови спла-
ти страхових внесків до Фонду соціального страхування з тимча-
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сової втрати працездатності відповідно до діючого законодавства,
якщо інше не передбачено міжнародними договорами України,
згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Особи, які забезпечують себе роботою самостійно (особи.

творчою та Іншою діяльністю, пов'язаною з одержанням доходу
безпосередньо від цієї діяльності, в тому числі члени творчих
спілок, творчі працівники, які не є членами творчих спілок), ма-
ють право на матеріальне забезпечення та соціальні послуги від-
повідно до цього Закону за умови сплати страхових внесків до
Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатно-
сті відповідно до діючого законодавства.

4. Особам, які підлягають загальнообов'язковому державному
соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою праце-
здатності та витратами, зумовленими народженням та похован-
ням, видається свідоцтво про загальнообов'язкове державне со-
ціальне страхування, яке є єдиним для всіх видів страхування.
Порядок видачі та зразок свідоцтва про загальнообов'язкове дер-
жавне соціальне страхування затверджуються Кабінетом Міні-
стрів України.

Стаття 7. Обчислення страхового стажу
1. Страховий стаж - це період (сума періодів), протягом якого

особа підлягає загальнообов'язковому державному соціальному
страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, і сплачує
або за неї сплачуються страхові внески до Фонду соціального
страхування з тимчасової втрати працездатності в порядку, вста-
новленому законодавством. До страхового стажу зараховуються
періоди тимчасової втрати працездатності, перебування у від-
пустці у зв'язку з вагітністю та пологами та час перебування за-
страхованої особи у відпустці для догляду за дитиною до досяг-
нення нею трирічного віку, а також періоди одержання виплат за
окремими видами загальнообов'язкового державного соціального
страхування, крім пенсій усіх видів.

2. До страхового стажу зараховується загальний трудовий стаж
особи до введення в дію цього Закону в порядку та на умовах, пе-
редбачених законодавством, яке діяло раніше.

Стаття 8. Вирішення спорів
Спори, що виникають з правовідносин за цим Законом, ви-

рішуються органами Фонду соціального страхування з тимчасової
втрати працездатності в порядку, встановленому статутом Фонду
соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, та в
судовому порядку.
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Р о з д і л I V

КОШТИ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО
ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ

У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ

НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ,
ТА ПОРЯДОК ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

Стаття 21. Визначення розміру страхових внесків на загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності
та витратами, зумовленими народженням та по-
хованням

1. Розмір страхових внесків на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням,
щорічно за поданням Кабінету Міністрів України встановлюється
Верховною Радою України відповідно для роботодавців і застра-
хованих осіб у відсотках:

1) для роботодавців - до сум фактичних витрат на оплату праці
найманих працівників, що підлягають обкладенню прибутковим
податком з громадян;

2) для найманих працівників - д о сум оплати праці, які включа-
ють основну та додаткову заробітну плату, а також інші заохочу-
вальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній фор-
мі, які підлягають обкладенню прибутковим податком з громадян;

3) для застрахованих осіб, зазначених у частинах другій і третій
статті 6 цього Закону, — до сум оподатковуваного доходу (при-
бутку).

2. Страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, нарахо-
вуються в межах граничної суми заробітної плати (доходу), що
встановлюється Кабінетом Міністрів України та є розрахунковою
величиною при обчисленні допомоги по тимчасовій непрацездат-
ності (включаючи догляд за хворою дитиною), вагітності та поло-
гах.

Стаття 22. Платники страхових внесків і їх реєстрація
1. Платниками страхових внесків на загальнообов'язкове дер-

жавне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-
ням, є страхувальники та застраховані особи.

2. Страхувальники - юридичні та фізичні особи набувають ста-
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тусу платників страхових внесків до Фонду з дня їх реєстрації у
виконавчих дирекціях відділень Фонду.

Стаття 23. Порядок і строки сплати страхових внесків
1. Страхувальники-роботодавці сплачують до Фонду різницю

між нарахованими для роботодавців і найманих працівників стра-
ховими внесками та витратами, пов'язаними з наданням мате-
ріального забезпечення та соціальних послуг застрахованим осо-
бам відповідно до цього Закону.

Перерахування зазначених сум шляхом безготівкових розра-
хунків здійснюється страхувальниками-роботодавцями один раз
на місяць - у день, встановлений для одержання в установах банку
коштів на оплату праці за відповідний період.

Страхові внески, сплачені в іноземній валюті, підлягають пере-
рахуванню на рахунок Фонду у валюті України за офіційним кур-
сом Національного банку України на день сплати страхових внес-
ків.

У разі нестачі у страхувальників-роботодавців коштів для ви-
плати заробітної плати та сплати страхових внесків у повному
обсязі нарахування їх на заробітну плату і перерахування страхо-
вих внесків до Фонду провадиться пропорційно до сум заробітної
плати.

У разі незабезпечення банківськими установами перерахуван-
ня страхових внесків до Фонду одночасно з видачею коштів на ви-
плату заробітної плати банківські установи сплачують за рахунок
власних коштів до Фонду суму несплачених страхових внесків.

Якщо страхувальники несвоєчасно чи не в повному обсязі спла-
чують страхові внески, до них застосовуються фінансові санкції,
передбачені статтею ЗО цього Закону.

У разі ліквідації (реорганізації) юридичної особи страхуваль-
ник зобов'язаний провести повний розрахунок щодо сплати стра-
хових внесків до Фонду по день ліквідації (реорганізації) та звер-
нутися за місцем його реєстрації як платника страхових внесків
для зняття з обліку.

2. Платники страхових внесків, зазначені у частинах другій та
третій статті 6 цього Закону, сплачують страхові внески до Фонду
в повному розмірі в порядку та в строки, визначені страховиком.

3. Днем сплати страхових внесків вважається:
у разі перерахування за безготівковими розрахунками - день

подання до установи банку розрахункових документів на перера-
хування страхових внесків на рахунок Фонду;

у разі сплати готівкою — день внесення коштів до банківської
установи чи відділення зв'язку для перерахування на рахунок
Фонду.
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Р о з д і л V I

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ
ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ,

ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ

Стаття 27. Права та обов'язки страхувальника
1. Страхувальник має право:
1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників

у складі правління Фонду та правлінь відділень Фонду;
2) брати участь у підготовці пропозицій щодо визначення роз-

міру страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціаль-
не страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням;

3) отримувати в органах управління Фонду безоплатно інфор-
мацію про порядок і умови сплати страхових внесків та викорис-
тання страхових коштів Фонду;

4) на отримання інформації про результати проведення пере-
вірки використання коштів Фонду;

5) на додаткове фінансування з коштів Фонду в разі переви-
щення суми фактичних витрат за загальнообов'язковим держав-
ним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими народженням та похо-
ванням, над сумою нарахованих страхових внесків;

6) на судовий захист своїх прав.
2. Страхувальник зобов'язаний:
1) зареєструватись у виконавчій дирекції відділення Фонду як

платник страхових внесків у десятиденний строк з дня:
отримання свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта під-

приємницької діяльності незалежно від того, чи він фактично веде
господарську діяльність та провадить розрахунки з оплати праці;

прийняття рішення про створення установи, організації, філії,
представництва, іншого відокремленого підрозділу;

зміни юридичного статусу чи адреси, якщо відповідно до зако-
нодавства України державна реєстрація таких установ, організа-
цій чи відокремлених підрозділів не проводиться;

укладення трудового договору з найманим працівником;
2) нараховувати і сплачувати в установлені строки та в повному

обсязі страхові внески;
3) надавати та оплачувати застрахованим особам у разі настан-

ня страхового випадку відповідний вид матеріального забезпечен-
ня та соціальних послуг відповідно до цього Закону;

4) вести облік коштів загальнообов'язкового державного со-
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ціального страхування у зв язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням, і
своєчасно надавати органам Фонду встановлену звітність щодо
цих коштів;

5) допускати посадових осіб органів Фонду, органу державного
нагляду, інших контролюючих органів до перевірок правильності
обчислення та сплати страхових внесків, використання страхових
коштів, надавати їм необхідні документи та пояснення з питань,
що виникають під час перевірок;

6) вести облік заробітної плати застрахованої особи та зберіга-
ти ці дані протягом строку, встановленого законодавством;

7) надавати на вимогу застрахованої особи відомості щодо за-
робітної плати, суми сплачених страхових внесків;

8) надавати виконавчій дирекції відділення Фонду відомості:
про ліквідацію (реорганізацію) підприємства, установи, органі-

зації в десятиденний строк з дня прийняття рішення;
про зміну облікових реквізитів підприємства, установи, органі-

зації, їх місцезнаходження, юридичної адреси в десятиденний
строк з дня виникнення відповідних змін;

про чисельність найманих працівників, розмір їх заробітної пла-
ти за встановленою формою звітності;

про зміну відомостей про застраховану особу в десятиденний
строк з дня одержання цих змін.

Стаття 28. Права та обов'язки страховика

1. Страховик має право:
1) здійснювати перевірку обгрунтованості видачі та продов-

ження листків непрацездатності застрахованим особам;
2) одержувати безоплатно від державних органів, підприємств,

установ, організацій (у тому числі від державних податкових ор-
ганів, банківських, інших фінансово-кредитних установ) та гро-
мадян - суб'єктів підприємницької діяльності відомості щодо
сплати страхових внесків та використання страхових коштів;

3) здійснювати перевірку правильності нарахування і повноти
сплати страхових внесків та використання страхових коштів на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми
власності, виду діяльності та господарювання, у фізичних осіб, які
використовують працю найманих працівників;

4) одержувати необхідні пояснення (у тому числі письмові) з
питань, що виникають під час перевірок;

5) зупиняти операції підприємств, установ, організацій і фізич-
них осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які використову-
ють найману працю, за поточними рахунками в банківських уста-
новах у разі відмови їх від реєстрації у виконавчих дирекціях від-
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ділень Фонду як платників страхових внесків або відмови від спла-
ти страхових внесків;

(Пункт 5 частини першої статті 28 із змінами, внесеними
згідно із Законом № 2921-ІП (292I-XIV) від 10.01.2002)

6) накладати фінансові санкції та адміністративні штрафи, пе-
редбачені цим Законом та іншими актами законодавства;

7) порушувати відповідно до законодавства питання про при-
тягнення посадових осіб до відповідальності за порушення зако-
нодавства у сфері загальнообов'язкового державного соціального
страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та
витратами, зумовленими народженням та похованням, вимагати
надання інформації про вжиті заходи.

2. Страховик зобов'язаний:
1) забезпечувати фінансування матеріального забезпечення та

надання соціальних послуг відповідно до цього Закону;
2) зареєструвати страхувальника як платника страхових внес-

ків у десятиденний строк з дня подання документів, визначених
правлінням Фонду;

3) здійснювати контроль за правильним нарахуванням, своє-
часною сплатою страхувальником страхових внесків, а також об-
грунтованістю проведених ним витрат страхових коштів;

4) здійснювати контроль за достовірністю поданих страхуваль-
никами та застрахованими особами відомостей, визначених стат-
тями 27 і 51 цього Закону;

5) вести облік і звітність щодо страхових коштів;
6) публікувати в засобах масової інформації бюджет Фонду на по-

точний рік та звіт про виконання бюджету Фонду за минулий рік;
7) надавати безоплатно застрахованим особам і страхувальни-

кам консультації з питань застосування законодавства про загаль-
нообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимча-
совою втратою працездатності та витратами, зумовленими народ-
женням та похованням;

8) інформувати застрахованих осіб про призначення (відмову)
і розмір матеріального забезпечення, порядок виплати, види та
умови надання матеріального забезпечення і соціальних послуг, а
також про порядок оскарження рішень у разі відмови в наданні
матеріального забезпечення і соціальних послуг;

9) стягувати надміру виплачені кошти з юридичних і фізичних
осіб у встановленому законом порядку;

10) співпрацювати з фондами з інших видів загальнообов'язко-
вого державного соціального страхування у реалізації заходів, по-
в'язаних з наданням матеріального забезпечення та соціальних
послуг застрахованим особам, приймаючи спільне рішення щодо
участі у фінансуванні цих заходів.
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Стаття 29. Права та обов'язки застрахованих осіб
1. Застраховані особи мають право:
1) брати участь в управлінні Фондом через своїх представників

у правлінні Фонду та правліннях відділень Фонду;
2) отримувати безоплатно інформацію у виконавчій дирекції

Фонду та виконавчих дирекціях відділень Фонду про порядок та
умови сплати страхових внесків і витрачання страхових коштів
Фонду;

3) отримувати у разі настання страхового випадку матеріальне
забезпечення та соціальні послуги, передбачені цим Законом;

4) оскаржувати відповідно до законодавства дії страховика,
страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального забез-
печення та соціальних послуг і сплати страхових внесків.

2. Застраховані особи зобов'язані:
1) надавати страхувальнику, страховику достовірні документи,

на підставі яких призначається матеріальне забезпечення та на-
даються соціальні послуги відповідно до цього Закону;

2) своєчасно повідомляти страхувальника та страховика про
обставини, що впливають на умови надання матеріального забез-
печення та соціальних послуг (зміни стану непрацездатності,
складу сім'ї, звільнення з роботи, виїзд за межі держави тощо)
протягом десяти днів з моменту їх виникнення;

3) дотримуватися режиму, визначеного лікарем на період тим-
часової непрацездатності;

4) виконувати інші вимоги, передбачені цим Законом.

Р о з д і л V I І

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
СУБ'ЄКТІВ ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО

СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ
У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ

ВТРАТОЮ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ,
ЗУМОВЛЕНИМИ НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ,
ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ

СВОЇХ ОБОВ'ЯЗКІВ

Стаття ЗО. Відповідальність страхувальника
1. Страхувальник-роботодавець несе відповідальність за ухи-

лення від реєстрації як платника страхових внесків, несвоєчасність
сплати та неповну сплату страхових внесків, у тому числі страхо-
вих внесків, що сплачують застраховані особи через рахунки робо-
тодавців, а також за порушення порядку використання страхових
коштів.

У разі несвоєчасної сплати страхових внесків страхувальником,
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у тому числі через ухилення від реєстрації як платника страхових
внесків, або неповної їх сплати страхувальник сплачує суму дона-
рахованих контролюючим органом страхових внесків (недоїмки),
штраф та пеню.

За порушення строку реєстрації страхувальника як платника
страхових внесків або несвоєчасність сплати страхових внесків на
нього накладається штраф у розмірі 50 відсотків суми належних
до сплати страхових внесків за весь період, який минув з дня, коли
страхувальник повинен був зареєструватися.

За неповну сплату страхових внесків на страхувальника накла-
дається штраф у розмірі прихованої (заниженої) суми заробітної
плати, на яку відповідно до цього Закону нараховуються страхові
внески, а в разі повторного порушення - у трикратному розмірі за-
значеної суми.

За порушення порядку витрачання страхових коштів накла-
дається штраф у розмірі 50 відсотків належної до сплати суми
страхових внесків.

Пеня обчислюється виходячи з 120 відсотків облікової ставки
Національного банку України, що діяла на момент сплати, нара-
хованої на повну суму недоїмки (без урахування штрафів) за весь
її строк.

2. Не сплачені в строк страхові внески, неня і штраф стягують-
ся в доход Фонду із страхувальника у безспірному порядку.

Строк давності в разі стягнення страхових внесків, пені та фі-
нансових санкцій, передбачених цією статтею, не застосовується.

3. Суми коштів, безпідставно стягнеш із страхувальника, підля-
гають поверненню у триденний строк з дня винесення рішення
про безпідставність стягнення цих виплат з відшкодуванням судо-
вих витрат.

4. Право застосовування фінансових санкцій, передбачених
цією статтею, мають керівники виконавчої дирекції Фонду та його
відділень, їх заступники.

Стаття 31. Відповідальність страховика за невиконання
або неналежне виконання умов загальнообо-
в'язкового державного соціального страхуван-
ня у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням
та похованням

За порушення цього Закону, інших нормативно-правових актів
про загальнообов 'язкове державне соціальне страхування у зв 'яз-
ку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовле-
ними народженням та похованням, а також за шкоду, заподіяну
застрахованим особам внаслідок невиконання, несвоєчасного або
неповного виконання умов загальнообов 'язкового державного со-
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ціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням,
Фонд, його органи, працівники виконавчої дирекції та виконавчих
дирекцій відділень Фонду несуть відповідальність згідно з зако-
нодавством.

Розділ VI I I

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА ЗАГАЛЬНООБОВ'ЯЗКОВИМ
ДЕРЖАВНИМ СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ

У ЗВ'ЯЗКУ З ТИМЧАСОВОЮ ВТРАТОЮ
ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ТА ВИТРАТАМИ, ЗУМОВЛЕНИМИ

НАРОДЖЕННЯМ ТА ПОХОВАННЯМ

Стаття 34. Види матеріального забезпечення та соціаль-
них послуг за загальнообов'язковим держав-
ним соціальним страхуванням у зв'язку з тимча-
совою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням

За загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням
у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зу-
мовленими народженням та похованням, надаються такі види ма-
теріального забезпечення та соціальних послуг:

1) допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи до-
гляд за хворою дитиною) (статті 35, 37 цього Закону);

2) допомога по вагітності та пологах (статті 38, 39 цього Закону);
3) допомога при народженні дитини (статті 40, 41 цього Закону);
4) допомога по догляду за дитиною до досягнення нею триріч-

ного віку (статті 42-44 цього Закону);
(Пункт 4 статті 34 вводиться в дію з 1 січня 2002 року згідно

із Законом № 22ЇЗ-ІН (2213-XIV) від 11.01.2001)
5) допомога на поховання (крім поховання пенсіонерів, безро-

бітних та осіб, які померли від нещасного випадку на виробницт-
ві) (статті 45, 46 цього Закону);

6) забезпечення оздоровчих заходів (оплата путівок на санатор-
но-курортне лікування застрахованим особам та членам їх сімей,
до дитячих оздоровчих закладів, утримання санаторіїв-профілак-
торіїв, надання соціальних послуг у позашкільній роботі з дітьми)
(статті 47, 48 цього Закону).

Стаття 35. Страхові випадки, умови надання допомоги по
тимчасовій непрацездатності та тривалість її ви-
плати

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності надається застра-
хованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю
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або частково компенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі
настання в неї одного з таких страхових випадків:

1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або
травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;

2) необхідності догляду за хворою дитиною;
3) необхідності догляду за хворим членом сім'ї;
4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною-шва-

лідом віком до 16 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка
доглядає за цією дитиною;

5) карантину, накладеного органами санІтарно-епідеміологіч-
ної служби;

6) тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до
медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу;

7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопе-
дичного підприємства;

8) санаторно-курортного лікування.
2. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності

внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним ви-
падком на виробництві, визначаються Законом України «Про роз-
мір внесків на деякі види загальнообов'язкового державного со-
ціального страхування».

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових
роботах, допомога по тимчасовій непрацездатності внаслідок за-
хворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на
виробництві, надається не більш як за 75 календарних днів протя-
гом календарного року.

У разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захво-
рювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на ви-
робництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатко-
вій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установ-
лених цим Законом.

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі
з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком ліка-
ря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів.

Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рого дитиною віком до 14 років, якщо вона потребує стаціонарно-
го лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за
весь час її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною.

Застрахованим особам, які працюють на сезонних і тимчасових
роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до
14 років допомога по тимчасовій непрацездатності призначається
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і виплачується в порядку та розмірах, передбачених абзацом дру-
гим частини другої цієї статті та статтею 37 цього Закону.

4. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рим членом сім'ї (крім догляду за хворого дитиною віком до 14 ро-
ків) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як
за 3 календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяж-
кості хвороби члена сім'ї та побутових обставин, - не більш як за
7 календарних днів.

5. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворю-
вання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за ди-
тиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 16 ро-
ків, надається застрахованій особі, яка здійснює догляд за
дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та
розмірах, встановлених цим Законом.

6. Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хво-
рою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї
та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично
здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-ін-
валідом віком до 16 років, не надається, якщо застрахована особа
перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпуст-
ці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій від-
пустці.

7. Якщо тимчасова непрацездатність застрахованої особи ви-
кликана карантином, накладеним органами санітарно-епідеміоло-
гічної служби, надається допомога по тимчасовій непрацездатно-
сті з першого дня за весь час відсутності на роботі з цієї причини.

8. У разі тимчасового переведення застрахованої особи відпо-
відно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу
цій особі надається допомога по тимчасовій непрацездатності з
першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця
допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в
розмірі, який разом Із заробітком за тимчасово виконувану робо-
ту не може перевищувати суми повного заробітку до часу переве-
дення.

9. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення
протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-
ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з пер-
шого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з ура-
хуванням часу на проїзд до протезно-ортопедичного підприєм-
ства і назад.

10. Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення
санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі,
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якщо тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки не-
достатня для лікування та проїзду до санаторно-курортного закла-
ду і назад.

Застрахованій особі, яка направляється на санаторно-курортне
лікування після перенесених захворювань і травм безпосередньо
із стаціонару лікувального закладу за рахунок страхових коштів
Фонду, допомога по тимчасовій непрацездатності надається лише
за час проїзду до санаторно-курортного закладу і назад. Якщо таке
лікування здійснювалося за рахунок власних коштів застрахова-
ної особи або інших джерел, допомога по тимчасовій непраце-
здатності надається за весь період перебування в санаторії з ура-
хуванням часу на проїзд у порядку і розмірах, встановлених цим
Законом.

Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі,
яка виховує дитину-інваліда віком до 16 років, надається за весь
період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з ураху-
ванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за
наявності медичного висновку про необхідність стороннього до-
гляду за нею.

11. У разі настання тимчасової непрацездатності застрахованої
особи у період вирішення спору про незаконність ЇЇ звільнення з
роботи допомога по тимчасовій непрацездатності надається за
умови поновлення застрахованої особи на роботі з дня винесення
такого рішення відповідним органом.

Стаття 36. Підстави для відмови в наданні допомоги по
тимчасовій непрацездатності

1. Допомога по тимчасовій непрацездатності не надається:
1) у разі одержання застрахованою особою травм або її захво-

рювання при вчиненні нею злочину;
2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров'ю з ме-

тою ухилення від роботи чи інших обов'язків або симуляції хво-
роби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судо-
во-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою
суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв'язку із захворюван-
ням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотич-
ного, токсичного сп'яніння або дій, пов'язаних з таким сп'янін-
ням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без
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збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій від-
пустці у зв'язку з навчанням.

2. Застраховані особи, які в період отримання допомоги по тим-
часовій непрацездатності порушують режим, встановлений для
них лікарем, або не з'являються без поважних причин у призначе-
ний строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консуль-
тативну комісію (ЛКК) чи медико-соціальну експертну комісію
(МСЕК), втрачають право на цю допомогу з дня допущення
порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який
призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Стаття 37. Розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності
Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується за-

страхованим особам залежно від страхового стажу в таких роз-
мірах:

60 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахова-
ним особам, які мають страховий стаж до п'яти років;

80 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахова-
ним особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахова-
ним особам, які мають страховий стаж понад вісім років;

100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) - застрахова-
ним особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або осо-
бі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка
потерпіла від Чорнобильської катастрофи; ветеранам війни та
особам, на яких поширюється чинність Закону України «Про ста-
тус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

Стаття 53. Порядок розрахунку середньої заробітної плати
(доходу) для обчислення допомоги по тимчасо-
вій непрацездатності, по вагітності та пологах

1. При обчисленні середньої заробітної плати (доходу) для за-
безпечення допомогою по тимчасовій непрацездатності, по вагіт-
ності та пологах враховуються всі види заробітної плати (доходу)
в межах граничної суми місячної заробітної плати (доходу), на яку
нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездат-
ності та витратами, зумовленими народженням та похованням,
відповідно до статті 21 цього Закону.

2. Порядок обчислення середньої заробітної плати для надання
допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та поло-
гах визначається Кабінетом Міністрів України.
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Про здійснення контролю за сплатою збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування
та збору на обов'язкове соціальне страхування

Закон України
від 21 травня 1999 року № 700-XIV

(Відомості ВерховноїРади (ВВР), 1999, № 31, cm. 249)

(Витяг)

Стаття 1. Установити, що органи Пенсійного фонду України
стосовно сплати та цільового використання збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, а також органи Фонду соціально-
го страхування України стосовно сплати та цільового використан-
ня збору на обов 'язкове соціальне страхування (крім збору на обо-
в'язкове соціальне страхування на випадок безробіття) мають
право проводити планові та позапланові виїзні перевірки фінансо-
во-господарської діяльності суб'єктів підприємницької діяльності.

Стаття 2. Перевірки, зазначені у статті 1 цього Закону, прово-
дяться органами Пенсійного фонду України та органами Фонду
соціального страхування України в порядку, визначеному законо-
давством України.

Іншим органам виконавчої влади, уповноваженим від Імені
держави здійснювати перевірки фінансово-господарської діяль-
ності суб'єктів підприємницької діяльності, забороняється прове-
дення перевірок, зазначених у статті 1 цього Закону.

Щодо збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування

для підприємств, установ, організацій,
де працюють інваліди

Лист Пенсійного фонду України
від 16 березня 1998 року № 319/К-7

Згідно з абз. 2 п. 1 ст. 4 Закону України від 26,06.97 р.
№ 400/97-ВР «Про збір на обов'язкове державне пенсійне страху-
вання» для підприємств, установ, організацій, де працюють інва-
ліди, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування визна-
чається окремо за ставкою 4 відсотки від об'єкта оподаткування
для працюючих інвалідів та за ставкою 32 відсотки від об'єкта
оподаткування для інших працівників такого підприємства. Зако-
ном України від 03.J2.97p. № 680/97-ВР «Про внесення зміни до
статті 4 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пен-
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сійне страхування» ставка збору у розмірі 4 відсотки від об'єкта
оподаткування встановлена також для всіх працівників підпри-
ємств всеукраїнських громадських організацій інвалідів, де кіль-
кість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чи-
сельності працюючих.

Пільг щодо сплати збору на обов'язкове державне пенсійне стра-
хування для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності
Законом України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра-
хування» не передбачено.

Отже, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, які
не використовують працю найманих працівників, адвокати, при-
ватні нотаріуси повинні сплачувати збір до Пенсійного фонду в
розмірі 32 відсотків від суми оподатковуваного доходу (прибут-
ку), яка обчислена в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України відповідно до законодавства України.

Методичне роз'яснення
щодо заповнення розрахунку зобов'язання

зі сплати збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування

платниками за звітний місяць

Затверджено наказом Пенсійного фонду України
від 8 лютого 2002 року № 11

У заголовній частині розрахунку зобов'язання зі сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування (далі - розрахунок)
відображаються підпорядкованість платника міністерству, коміте-
ту або іншому центральному органу виконавчої влади, повна назва
платника (відповідно до установчих документів), місцезнаходжен-
ня платника та телефон, форма власності, ідентифікаційний код,
обрана система оподаткування (звичайна, спрощена система
оподаткування згідно з Указом Президента України «Про спро-
щену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого
підприємництва», фіксований податок, що сплачується громадяна-
ми-підприємцями, спеціальний торговий патент, фіксований сіль-
ськогосподарський податок), а також реєстраційний номер плат-
ника збору, номер поточного рахунка, назва банку, МФО банку,
середньооблікова чисельність працівників.

Розрахунок заповнюється платниками збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування, визначеними пунктами 1 та 2
статті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсій-
не страхування».

Розрахунок заповнюється платником чорнилом, пастою кулько-
вих ручок або віддруковується без помарок та виправлень. У ряд-
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ках, які не заповнюються платником, ставляться прочерки. Усі
примірники розрахунку підписуються керівником, головним бух-
галтером та завіряються печаткою.

Платники збору, які здійснюють виплату авансу або мають за-
боргованість з виплати заробітної плати, до розрахунку подають
додаток про обчислення належної до сплати суми, що зазначаєть-
ся у рядку 7 розрахунку.

У рядку «Сума заборгованості з виплати заробітної плати
на кінець звітного місяця» відображається кредитове сальдо ра-
хунка 661 на кінець звітного місяця за мінусом нарахувань звітно-
го місяця.

Рядок 1 «Загальна сума нарахованого фонду оплати праці»
Відображається сума нарахованої заробітної плати за звітний

місяць.
Рядок 2 «Загальна сума виплат, на які нараховується збір

за звітний місяць»
Відображаються загальна сума витрат на оплату праці праців-

ників, у тому числі в натуральній формі, які відповідають зазначе-
ним у Головній книзі платниками збору за мінусом сум виплат, що
не враховуються при визначенні бази нарахування страхових
внесків відповідно до пункту 2 статті 5 Декрету Кабінету Міні-
стрів України «Про прибутковий податок з громадян», а також ви-
нагороди, що виплачуються громадянам за виконання робіт (по-
слуг) за угодами цивільно-правового характеру та в розрізі тари-
фів 32 % та 4 %.

Рядок 3 «Нараховано»
Відображається загальна сума нарахованого збору всього та в

розрізі тарифів 32 % та 4 % за звітний місяць.
Рядок 4 «Загальна сума виплат, з яких утримується збір у

розмірі 1-5 %»
Відображається місячна сума сукупного оподатковуваного до-

ходу, обчислена відповідно до законодавства, з якого утримується
збір у розмірі 1, 2, 1-5 відсотків відповідно до Закону України
«Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування».

Рядок 5 «Нараховано 1-5 %»
Відображається сума збору, що підлягає утриманню із фізич-

них осіб, які перебувають у трудових відносинах з платником, на-
рахованого за діючими ставками (1-5 %) із сукупного оподатко-
вуваного доходу, обчисленого відповідно до законодавства за
звітний місяць.

Рядок 6 «Одержаний фонд оплати праці у звітному місяці»
Відображається одержана заробітна плата у звітному періоді,

приведена до нарахованої за допомогою поправного коефіцієнта
(НЗП : ВЗП). При одержанні авансу відображається сума авансу.

Рядок 7 «Належить до сплати»
Відображається загальна сума збору на обов'язкове державне
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пенсійне страхування від одержаної заробітної плати у звітному
місяці, що підлягає сплаті з урахуванням поправного коефіцієнта
окремо за кожною ставкою збору:

«32 %, 4 %»:
32 % - сума збору платників, визначених пунктами 1 та 2 стат-

ті 1 Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне
страхування»;

4 % - сума збору підприємств, установ, організацій, де працю-
ють інваліди (для працюючих інвалідів), та для підприємств все-
українських громадських організацій інвалідів, де кількість інва-
лідів становить не менше 50 відсотків загальної чисельності пра-
цюючих.

«1-5 %»:
1-2 % - сума збору платників, визначених пунктом 4 статті 1

Закону України «Про збір на обов'язкове державне пенсійне стра-
хування»;

1-5 % - сума збору платників, визначених пунктом 4 статті 1
вищезазначеного Закону, із числа осіб льотних екіпажів повітря-
них суден цивільної авіації, які виконують спеціальні роботи в по-
льотах;

1-5 % - сума збору платників, визначених пунктом 4 статті 1 за-
значеного Закону, які мають статус державного службовця або
працюють на посадах, робота на яких зараховується до трудового
стажу, що дає право на одержання пенсії відповідно до законів Ук-
раїни «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про держав-
ну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист жур-
налістів», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про ста-
тус народного депутата України», «Про Національний банк Укра-
їни», Митного кодексу України, Положення про помічника-кон-
сультанта народного депутата України.

Рядок 8 «Збір у розмірі 32 відсотків від мінімальної заробіт-
ної плати»

Відображаються суми збору з платників, які мають найманих пра-
цівників та не здійснювали витрат на оплату їх праці у звітному міся-
ці (у розмірі 32 відсотків суми, визначеної як добуток мінімального
розміру заробітної плати на день сплати збору на кількість працівни-
ків, на яких не здійснено витрат на оплату праці).

Рядок 9 «Підлягає відшкодуванню фактичних витрат на
виплату та доставку пенсій членам льотних екіпажів»

Відображаються суми фактичних витрат на виплату І доставку
пенсій працівникам із числа осіб льотних екіпажів, визначених
органами, що призначають пенсію (при цьому їх сума зменшуєть-
ся на розмір нарахованих диференційованих ставок збору із фі-
зичних осіб - у розмірі 1-5 %).

Рядок 10 «Належить до сплати згідно з перерахунком»
Відображаються суми збору за ставками, донараховані або зай-
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во нараховані (-) у результаті перерахунку згідно з постановою
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 року № 225 «Про
максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найма-
них працівників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного
оподатковуваного доходу (граничну суму заробітної плати (дохо-
ду), з яких справляються страхові внески (збори) до соціальних
фондів» уразі прийняття Порядку проведення перерахунку.

Рядок її «Фактичні витрати управлінь НБУ на виплату
пенсій пенсіонерам НБУ (-)»

Відображаються фактичні витрати управлінь НБУ на виплату
пенсій пенсіонерам НБУ, які зараховуються на поточні рахунки, ЗІ
знаком «—».

Рядок 12 «Сума, на яку зменшується зобов'язання»
Не заповнюється, оскільки у разі коли у майбутніх періодах

платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше
поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що
містить виправлені показники.

Рядок 13 «Сума, на яку збільшується зобов'язання»
Не заповнюється, оскільки у разі коли у майбутніх періодах

платник самостійно виявляє помилки, що містяться у раніше
поданому розрахунку, такий платник подає новий розрахунок, що
містить виправлені показники.

Рядок 14 «Загальна сума зобов'язання»
Сума рядків 7-13.
Рядок 15 «Пеня»
Самостійно платником нарахована пеня на суми боргу.
Рядок 16 «Штрафна санкція 10 %»
Самостійно нарахована платником штрафна санкція на само-

стійно виявлену суму заниженого зобов'язання у розмірі J0 %
суми такої недоплати.

Рядок 17 «Підлягає сплаті збору за додатковими ставками»
Відображаються суми збору за додатковими ставками, що нале-

жать сплаті у звітному періоді, окремо за видами господарських
операцій:

- з операцій купівлі-продажу валют;
- з операцій купівлі-продажу ювелірних виробів;
- з операцій з відчуження автомобілів;
- з виробників та імпортерів тютюнових виробів;
- у разі придбання нерухомого майна;
- з послуг стільникового рухомого зв'язку.
Платники збору, які визначають зобов'язання у рядку 7 Роз-

рахунку зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування виходячи із сум виплаченої заробітної пла-
ти не лише за звітний місяць, а також проводять виплату заробіт-
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ної плати за попередні періоди, зобов'язані подавати «Обчислен-
ня суми, що зазначається у рядку 7 Розрахунку зобов'язання зі
сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування за
звітний місяць».

Графа 1 додатка «Назва місяця»
Зазначається назва місяців, за які отримано заробітну плату у

звітному місяці.
Графа 2 додатка «Одержаний фонд оплати праці у звітному

місяці за місяці»
Відображається одержаний фонд оплати праці у звітному міся-

ці в розрізі місяців та тарифів, а саме виплачений фонд оплати
праці, з якого сплачується збір окремо за ставкою 32 % та окремо
за ставкою 4 %.

Графа 3 додатка «Коефіцієнт» К = НЗП : ВЗП»
Визначається поправний коефіцієнт за кожний місяць шляхом

ділення нарахованої заробітної плати за відповідний місяць (за-
значений у відповідному рядку графи 1) на заробітну плату, яка
підлягає видачі на руки за цей місяць (за мінусом утримань).
Коефіцієнт не розраховується, якщо заробітна плата виплачується
вчасно та при отриманні авансу.

Графа 4 «Належить до сплати усього»
Сума колонок 5, 6 та 7 за відповідними місяцями, зазначеними

у графі 1.
Графа 5 «Належить до сплати 32 %»
Визначається розрахунково за кожним місяцем шляхом

множення: графа 2 х графа 3 х 32 % (для розрахунку враховується
рядок із граф 2 та 3, що відповідає 32 відсоткам).

Графа 6 «Належить до сплати 4 %»
Визначається розрахунково за кожним місяцем шляхом

множення: графа 2 х графа 3 x 4 % (для розрахунку враховується
рядок із графи 2 та 3, що відповідає 4 відсоткам).

Графа 7 «Належить до сплати 1-5 %»
Визначається розрахунково за кожним місяцем та окремо за та-

рифами шляхом множення: графа 2 х графа 3 х 1,5 % (для розра-
хунку враховується рядок із графи 2 та 3, що відповідає сукупно-
му оподатковуваному доходу, з якого утримується збір).

Платник може у графі 7 «Належить до сплати 1—5 %» визна-
чити суму зобов'язання у розмірі фактично утриманих сум збору,
без застосування коефіцієнта.

При остаточному розрахунку за заробітною платою за відпо-
відний місяць у графах 4, 5, 6, 7 зазначається різниця між нарахо-
ваними сумами збору та сумами, що зазначалися у попередніх
розрахунках у рядку 7 «Належить до сплати».
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Методичне роз'яснення
щодо заповнення розрахунку зобов'язання

зі сплати збору на обов'язкове державне
пенсійне страхування за звітний квартал

Затверджено наказом Пенсійного фонду України
від 8 лютого 2002 року № 11

Розрахунок зобов'язання зі сплати збору на обов'язкове дер-
жавне пенсійне страхування за звітний квартал подається платни-
ками - фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяль-
ності, а також адвокатами, їх помічниками та приватними нота-
ріусами.

У заголовній частині розрахунку зобов'язання зі сплати збору
на обов'язкове державне пенсійне страхування (далі - розраху-
нок) зазначаються квартал та рік, за який подається розрахунок,
прізвище, ім'я, по батькові платника, який здає розрахунок, його
реєстраційний номер, код за ЄДРФО, адреса та номер телефону.

Графа 1 «Сума чистого доходу (прибутку)»
Відображається сума чистого доходу (різниця між валовим до-

ходом і документально підтвердженими витратами, безпосеред-
ньо пов'язаними з одержанням доходу, яка відповідає чистому до-
ходу), що зазначається платником у поданій податковій деклара-
ції за цей період до податкового органу, зменшена на суму, що пе-
ревищує місячну максимальну величину оподатковуваного дохо-
ду, на яку необхідно нараховувати збір (тобто сума визначеного
чистого доходу за звітний квартал, що вказується у графі 1, не по-
винна бути більшою, ніж сума максимальної величини оподат-
ковуваного доходу (прибутку) за три місяці (1600 грн. х 3 міс. -
4800 грн.).

Графа 2 «Нараховано 32 %»
Відображається нарахований збір у розмірі 32 % на суму, за-

значену у графі І.
Графа 3 «Належить до сплати згідно з перерахунками відпо-

відно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 р.
№ 225»

Відображаються суми збору, донараховані або зайво нарахова-
ні (-) у результаті перерахунку, проведеного згідно з Порядком до
абзацу другого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України
від 07.03.2001 р. № 225 «Про максимальну величину фактичних
витрат на оплату праці найманих працівників, оподатковуваного
доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (гранич-
ну суму заробітної плати (доходу), з яких справляються страхові
внески (збори) до соціальних фондів».

Графа 4 «Усього до сплати»
Визначається розрахунково як сума: графа 2 + графа 3.
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РОЗДІЛ 2

Законодавство про адвокатуру
та адвокатську діяльність

2.1. Організація діяльності адвокатури в Україні

Конституція України. Прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради Ук-
раїни 28 червня 1996 року (Витяг) 103

Про судоустрій України. Закон України від 7 лютого 2002 року
№ 3018-Ш (Витяг) 105
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Про деякі заходи щодо підвищення рівня роботи адвокатури. Указ
Президента України від ЗО вересня 1999 року № 1240/99 106

Про Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адво-
катури та Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури.
Указ Президента України від 5 травня 1993 року№ 155/93 108

Положення про кваліфікапійно-дисциплінарну комісію адвокатури.
Затверджено Указом Президента України від 5 травня 1993 року№ 155/93 J09

Положення про Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Затвер-
джено Указом Президента України від 5 травня 1993 року№ 155/93 121

Про День адвокатури. Указ Президента України від 2 грудня 2002 ро-
ку № 1121/2002 126

Про порядок реєстрації адвокатських об'єднань. Постанова Ка-
бінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р. № 302 126

Положення про порядок ресстрації адвокатських об'єднань. За-
тверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р.
№ 302 127

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституцій-
ним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо
офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України,
статті 44 Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268,
271 Кодексу України про адміністративні правопорушення (справа
про право вільного вибору захисника). Рішення Конституційного Суду
України віл 16 листопада 2000 року № ІЗ-рп/2000 129

Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті
конституційного провадження у справі за конституційним звернен-
ням громадянина США Глотова Олександра Леонідовича щодо
офіційного тлумачення положень статей 42, 43 Конституції України,
Закону України «Про адвокатуру» і етапі 1 Закону України «Про під-
приємництво» та визнання неконституційними положень статей 2,17
Закону України «Про адвокатуру». Ухвала Конституційного Суду Ук-
раїни від І жовтня 2002 року№ 51-у/2002 137

Правила адвокатської етики. Схвалено Вищою кваліфікаційною ко-
місією адвокатури при Кабінеті Міністрів України 1 жовтня 1999 року,
протокол від 1-2 жовтня J999 р. JV° 6/VI ]41

Регламент Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабіне-
ті Міністрів України. Схвалено Вищого кваліфікаційною комісією адво-
катури при Кабінеті Міністрів України 19 лютого 2003 року 176

Про затвердження Положення про Єдиний реєстр адвокатів Ук-
раїни. Постанова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті
Міністрів України від 10 березня 2000 року № 1 185

Положення про Єдиний реєстр адвокатів України. Затверджено
постановою Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури при Кабінеті
Міністрів України від 10 березня 2000 року № 2 186

Порядок складання кваліфікаційних іспитів у регіональних ква-
ліфікаційно-дисциплінарних комісіях адвокатури. Затверджено про-
токолом Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури України при Кабінеті
Міністрів України від І жовтня 1999 року № 6/2 190

Програма складання кваліфікаційних іспитів особами, які вияви-
ли намір отримати Свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю. Затверджено протоколом Вищої кваліфікаційної комісії адво-
катури України при Кабінеті Міністрів України від 1 жовтня 1999 р. № 6/2 194

Статут громадської організації «Спілка адвокатів України». Заре-
єстровано Міністерством юстиції Української РСР 14 листопада 1990 року
Свідоцтво № 6 211
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2.2. Міжнародно-правові засади адвокатської діяльності

2.2.1. Документи ООН

Загальна декларація пряв людини. Прийнята і проголошена резо-
люцією 217А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року
(Витяг) 220

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права. Прий-
нято Генеральною Асамблеєю ООН 16 грудня 1966 року, резолюція
2200А (XXI) (Витяг) 223

Мінімальні стандартні правила поводження з в'язнями. Затвер-
джені І Конгресом Організації Об'єднаних Націй з профілактики злочин-
ності і поводження з в'язнями, 30 серпня 1955 року, Женева. Схвалені
Економічною і Соціального Радою (резолюція 663 СІ (XXIV) від 31 липня
1957 року) (Витяг) 231

Свод прннципов защнтьі всех лиц, подвергаемьіх задержанню или
заключению в какой бьі то ни бьіло форме. Утверждено резолюцией Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1988 года № 43/173 243

Основні положення про роль адвокатів. Прийняті VTII Конгресом
ООН по запобіганню злочинам 1 серпня 1990 року 254

2.2.2. Документи Ради Європи
Конвенція про захист прав людини та основних свобод. Рим, 4 лис-

топада 1950 року (Витяг) 259

Протокол до конвенції про захист прав людини та основних
свобод. Париж, 20 березня 1952 року (Витяг) 268

Протокол № 4 до конвенції про захист прав людини та основних
свобод, який гарантує деякі права і свободи, що не включені до кон-
венції та першого протоколу до неї. Страсбург, 16 листопада 1963 року
(Витяг) 269

Протокол № 6 до конвенції про захист прав людини та основних
свобод щодо скасування смертної кари. Страсбург, 28 квітня 1983 року
(Витяг) 270

Протокол Ла 7 до конвенції про захист прав людини та основних
свобод. Страсбург, 22 листопада 1984 року (Витяг) 271

Європейська угода про осіб, що беруть участь у процесі Європей-
ського суду з прав людини. Страсбург, 5 березня 1996 року (Витяг) 273

Резолюция (78) 8 Комитета министров Совета Бвропьі о юрндиче-
ской помощи и консультациях. 2 марта 1978 года 276

Приложение к резолюции (78) 8 277
Рекомендация R (81) 7 Комитета министров Совета Европьі госу-

дарствам-членам относительно путей облегчения доступа к правосу-
дию. 14 мая 1981 года 279

Приложение к рекомендации R (81) 7 280
Рекомендация R (84) 5 Комитета министров Совета Европьі го-

сударствам-членам относительно принципов гражданского судопро-
изводства, направленньїх на совершенствование судебной системьі.
28 февраля 1984 года 282

Приложение к рекомендации R (84) 5 283
Рекомендації R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-учасницям

Ради Європи про свободу здійснення професійних адвокатських обо-
в'язків. Прийняті Комітетом Міністрів Ради Європи на 72-й зустрічі за-
ступників міністрів 25 жовтня 2000 року 287
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2.3. Адвокат у судочинстві
та адміністративному провадженні

Цивільний процесуальний кодекс України. Затверджений Законом
від 18 липня 1963 року№ 1500-VI (Витяг) 293

Кримінально-процесуальний Кодекс України. Затверджений Зако-
ном від 28 грудня 1960 року № \OQ0-V(Витяг) 303

Кримінальний кодекс України. Прийнятий Верховною Радою Ук-
раїни 5 квітня 200І року № 2341-Ш (Витяг) 332

Господарський процесуальний кодекс України. Прийнятий Вер-
ховною Радою України 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ (Витяг) 335

Кодекс України про адміністративні правопорушення. Прийнятий
7 грудня 1984 року№ 8073-Х (Витяг) 338

Віш ра в но-тр удовий кодекс України. Затверджений Законом № 3325—VTI
від 23 грудня 1970 року (Витяг) 340

Про застосування законодавства, яке забезпечує підозрюваному,
обвинуваченому, підсудному право на захист. Постанова Пленуму
Верховного Суду України від 7 липня 1995 року № 10 341

Про судову практику у справах про хабарництво. Постанова Пле-
нуму Верховного Суду України від 26 квітня 2002 року № 5 (Витяг) 349

Правила поведінки в слідчих ізоляторах осіб, узятих під варту, і
засуджених. Затверджено наказом Державного департаменту України
з питань виконання покарань від 20 вересня 2000 року № 192 (Витяг) 350

2.4. Оплата праці адвокатів
Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні. Закон

України від 17 квітня 1991 року № 962-ХП (Витяг) 352
Про затвердження Порядку оплати праці адвокатів з надання гро-

мадянам кранової допомоги в кримінальних справах за рахунок держа-
ви. Постанова Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року№ 821 —

Порядок оплати праці адвокатів з надання громадянам правової
допомоги в кримінальних справах за рахунок держави. Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 14 травня 1999 року № 821 353

Про судову практику в справах про встановлення фактів, що ма-
ють юридичне значення. Постанова Пленуму Верховного Суду України
від 31 березня 1995 року № 5 (Витяг) 356

Про деякі питання Практики застосування розділу VI Господар-
ського процесуального кодексу України. Роз'яснення Вишого арбіт-
ражного суду України від 4 березня 1998 року № 02-5/78 (Витяг) 357

Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного
законодавства у вирішенні спорів та внесення змін і доповнень до де-
яких інформаційних листів. Інформаційний лист Вищого господарсько-
го суду України від ІЗ лютого 2002 року JV° 01-8/155 (Витяг) 359

2.5. Особливості сплати податків і зборів адвокатами
та адвокатськими об'єднаннями.

Соціальні гарантії

2.5.1. Оподаткування
Про оподаткування прибутку підприємств. Закон України від

28 грудня 1994 року № 334/94-ВР (Витяг) 360
Про податок на додану вартість. Закон України від 3 квітня 1997 ро-

ку № 16S/97-BP (Витяг) 367
Про прибутковий податок з громадян. Декрет Кабінету Міністрів

України від 26 грудня 1992 року № 13-92 (Витяг) 368
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Інструкція про прибутковий податок з громадян. Затверджено на-
казом Головної державної податкової інспекції України від 21 квітня
1993 року № 12 (Витяг) 373

Про оподаткування доходів адвокатів. Вказівка Головної держав-
ної податкової інспекції України від 17 січня 1994 року № 1 374

Щодо реєстрації як платників податку на додану вартість адвока-
тів і приватних нотаріусів. Лист Державної податкової адміністрації
України від 20 лютого 1998 року № 1852/10/17-0117 376

(Щодо сплати податку на додану вартість адвокатами та адвокат-
ськими об'єднаннями]. Лист Державної податкової адміністрації Укра-
їни від 16 червня 1998 року № 7200/10/16-1118 —

Про застосування окремих положень Указу Президента України
від 3 липня 1998 року № 727/98. Лист Державної податкової адміністра-
ції України від 7 березин 2000 року № 3297/7/15-Ш7 378

2.5.2. Збори та соціальні гарантії

Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Закон
України від 26 червня 1997 року № 400/97-ВР (Витяг) 379

Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які спричинили втрату працездатності. Закон України від 23 вересня
1999 року № 1W5-XIV (Витяг) 390
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