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Мене звати Дмитро Никифоров. Я адвокат і останні 5 років практикую у сфері кримінального 

права та захисту у справах про корупційні адміністративні правопорушення. Автор понад 15 

публікацій у вказаних сферах. Є випускником 3 сотні програми «Адвокат Майбутнього». 

Приймав участь у розробці законопроекту про захист прав викривачів, який набув чинності з 

1 січня 2020 року. 

Вирішив подати свою кандидатуру до Громадської ради при НАЗК, щоб від імені юридичної 

спільноти здійснювати реальний і ефективний громадський контроль за діяльністю органу, 

який сьогодні як ніколи потребує нашої уваги.  

Дещо про мене 

До 2008 року навчався в Олешківській гімназії Херсонської області. З 2008 по 2013 навчався 

у Національному університеті «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», за 

спеціальністю «Правознавство», який закінчив з відзнакою. 

Після закінчення юридичної академії у липні 2013 року почав працювати старшим слідчим у 

Новокаховській місцевій прокуратурі Херсонської області, згодом прокурором цієї ж 

прокуратури.  

Оскільки ми з друзями домовились починати власний юридичний бізнес, але серед нас не було 

адвоката, я звільнився у вересні 2016 року, здав кваліфікаційний іспит, пройшов стажування 

та у березні 2017 року отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Згодом переїхав до м. Київ для роботи над розвитком ЮФ Bargen. 

У фірмі я відповідаю за практику кримінального права та захисту у справах про корупційні 

адміністративні правопорушення.  

Громадська активність 

Став співавтором законопроекту про захист викривачів корупції, який набув чинності з 1 січня 

2020 року. Це стало результатом співпраці у проекті WikiInvestigation, який створений для 

запобігання корупції та проведення розслідувань шляхом залучення громадськості. У рамках 

проекту я надавав рекомендації щодо захисту викривачів на стадії повідомлень про вчинене 

корупційне правопорушення, забезпечення їх анонімності під час укладення угоди із 

адвокатом, і на стадії відкриття матеріалів досудового розслідування.  



Також є випускником 3 сотні адвокатів програми «Адвокат Майбутнього», метою якої є 

підтримка сприятливого середовища та комунікаційної платформи для навчання, обміну 

досвідом та професійного спілкування адвокатів, а також формування спільноти однодумців 

задля утвердження верховенства права, захисту прав людини та досягнення цілей 

справедливого правосуддя. 

У квітні 2020 року долучився до проекту «Адвокати майбутнього» pro bono для медиків, у 

якому учасники проекту консультують pro bono медичних працівників України, які беруть 

участь у подоланні пандемії, спричиненої COVID-19. 

Публікації 

З часу отримання свідоцтва написав більше 15 публікацій. З останніх: 

«Корупційне адміністративне правопорушення: як обмежитись усним зауваженням?» 

(https://goo.gl/88Ewhi) – держслужбовців звільняють з роботи через несвоєчасну подачу 

декларації, навіть через порушення строку у кілька днів. Але звільнення можна уникнути, 

якщо суд закриє справу за малозначністю. Написав статтю на підставі своєї практики, де зміг 

допомогти клієнту уникнути звільнення. 

«Як посадовцю не втрапити в халепу, отримавши подарунок» (https://bit.ly/2zTrV0h) – аналіз 

судової практики у справах про притягнення держслужбовців до відповідальності через 

порушення обмежень щодо одержання подарунків, а також рекомендації щодо захисту у таких 

справах» 

 «Хто має право не подавати декларацію до НАЗК» (https://bit.ly/2ybfHjb) – у статті розглянув 

ситуації, коли держслужбовці підпадають під встановлені законом виключення та мають 

право не подавати електронні декларації до НАЗК.  

Інша інформація 

Не судимий. Не є членом політичних партій. Є членом Асоціації правників України. Відвідую 

більшість заходів, які організовує Комітет з кримінального та кримінально-процесуального 

права АПУ. 
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