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В И С Н О В О К

щодо проекту про внесення зміни до статті 23 Закону України 
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

щодо гарантій адвокатської діяльності 
(реєстр. № 4612 від 19 січня 2021 року)

За дорученням Голови Верховної Ради України від 21 січня 2021 року 
Комітет з питань правової політики розглянув на своєму засіданні 01 квітня   
2021 року (протокол № 51) проект Закону про внесення зміни до статті 23 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо гарантій адвокатської 
діяльності (реєстр. № 4612 від 19 січня 2021 року), поданий народними 
депутатами України Гуньком А.Г., Лубінцем Д.В. та іншими                                                
(далі - Законопроект). 

Згідно з пояснювальною запискою до Законопроекту його розроблено з 
метою та завданням захисту життя і здоров’я адвоката та членів його сім’ї під 
час виконання ним своїх професійних обов’язків. 

Для досягнення поставленої мети Законопроектом пропонується надати 
право адвокату на придбання, носіння, облік, зберігання та застосування 
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених 
гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами 
несмертельної дії, а також для забезпечення його професійної діяльності.

За наслідками розгляду Комітет Верховної Ради України з питань бюджету 
прийняв рішення, що Законопроект не має впливу на показники бюджету. 
Міністерство фінансів України у своєму експертному висновку до 
Законопроекту зазначає, що реалізація його положень не впливатиме на 
показники бюджетів. 

Міністерство юстиції України, у цілому підтримуючи запропоновані 
Законопроектом зміни, вважає, що його треба доопрацювати шляхом узгодження 
термінології із актами законодавства.

На думку Інституту законодавства Верховної Ради України, врегулювання 
права громадян на зброю потребує концептуального вирішення у спеціальному 
законодавчому акті.



Національна асоціація адвокатів України підтримує законодавчу 
ініціативу щодо доцільності узаконення спеціальних заходів забезпечення 
особистої безпеки адвокатів, проте вважає, що Законопроект є фрагментарним та 
потребує доопрацювання.

Обговоривши Законопроект, відповідно до статті 93 Регламенту Верховної 
Ради України, Комітет з питань правової політики вирішив рекомендувати 
Верховній Раді України включити до порядку денного п’ятої сесії Верховної 
Ради України дев’ятого скликання проект Закону про внесення зміни до статті 
23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» щодо гарантій 
адвокатської діяльності (реєстр. № 4612 від 19.01.2021 року), поданий 
народними депутатами України Гуньком А.Г., Лубінцем Д.В. та іншими.
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