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1. Безперешкодний доступ до приміщень суду, прокуратури, 
правоохоронних органів, установ виконання покарань у будь-який час, 
якщо в цих приміщеннях перебуває або утримується клієнт.  – п. 12 ст. 20 
Закону; 

2. Право мати ідентифікований доступ до будь-яких державних реєстрів та 
автоматизованої системи документообігу суду.  – п. 8 ст. 20 Закону; 

3. Право отримувати будь-яку інформацію, крім таємної, за адвокатським 
запитом – ч. 2 ст. 24 Закону; 

4. Збирання доказів будь якими, не забороненими законом, засобами та 
способами. – п. 7 ст. 20 Закону. 
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5. Проведення допитів, а не опитування свідків у кримінальних 
провадженнях – ч. 3 ст. 93 КПК + 133, 137, 139, 224 КПК; 

 

6. Застосовувати незаборонені технічні засоби без будь-якого дозволу. – п. 9 
ст. 20 Закону; 

 

7. Право на спрощену систему оподаткування для адвокатів, що займаються 
індивідуальною адвокатською діяльністю.  – ч. 4 ст. 5. Закону.  
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1. Проведення будь-яких оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій 
відносно адвоката можливе лише на підставі рішення апеляційного 
суду (зараз – суду І інстанції). – ч. 5 ст. 482 КПК України; 
 
 

2. Здійснення будь-яких оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій 
відносно адвоката можливе лише у випадку, якщо адвокат особисто 
підозрюється у вчинені злочину. – ч. 5 ст. 482 КПК України. 
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3. Абсолютна заборона збору інформації про спілкування між адвокатом і 
клієнтом та її автоматичне знищення у випадку фіксації - п. 9 ст. 23 
Закону; 
 
 

4. Докази отримані в ході оперативно-розшукових заходів або слідчих дій 
стосовно адвоката не можуть бути використані в якості доказів 
обвинувачення, якщо вони стосуються доручення клієнта, відносно якого 
здійснювалась адвокатська діяльність - ч. 4 ст. 23 Закону. 
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1. Право адвоката приймати участь у будь-яких слідчих діях за участю 
клієнта або по відношенню до нього, незалежно від стадії слідчої дії;  

2. Збір доказів будь-якими незабороненими засобами та способами. – ч. 3 
ст. 93 КПК; 

3. Проведення допиту свідків. -  ч. 3 ст. 93 КПК + 133, 137, 139, 224 КПК; 

4. Ордер – документ достатній для підтвердження повноважень адвоката в 
кримінальному провадженні. - ч. 1 ст. 50 КПК; 

5. Закріплення інституту помічника адвоката та його прав у 
кримінальному провадженні. – ст. 642 КПК України. 
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