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Резолюція Ради адвокатів Дніпропетровської області
щодо реформування інституту адвокатури на основі законопроектів
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №№9905,9055-1 та 9055-2
(затверджена на засіданні
Ради адвокатів Дніпропетровської області 05.10.2018 року)

6 вересня 2018 року до Верховної Ради України було внесено проект закон
“Про адвокатуру та адвокатську діяльність” №9055. Законопроект визначени
Президентом України як невідкладний.
17 вересня 2018 року за наслідками публічного обговорення положеі
вказаного законопроекту Рада адвокатів Дніпропетровської області звернулась ^
Голови Комітету з питань правової політики та правосуддя Верховної Ра/
України Князевича Р.П., в якій були висвітлені зауваження щодо зміс
законопроекту та пропозиції щодо його доопрацювання.
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в той же час 14 та 20 вересня 2018 року до Верховної Ради України внесено
альтернативні проекти закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” за
№9055-1 та №9055-2 відповідно.
Обговоривши положення альтернативних законопроектів, з урахуванням
опрацьованих звернень адвокатів Дніпропетровської області, Рада адвокатів
Дніпропетровської області вважає, що в порівнянні з законопроектом №9055
альтернативні законопроекти №№ 9055-1 та 9055-2 в більшій мірі відповідають
професійним інтересам та потребам адвокатської спільноти України, а також
впровадженню європейських стандартів, закріплених в Основних положеннях
про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у
серпні 1990 року; Загальному кодексі правил для адвокатів країн Європейського
Співтовариства від 01.10.1988 року; Хартії основоположних принципів діяльності
європейських адвокатів від 24.11.2006 року; Кодексі поведінки європейських
адвокатів.
Зокрема, законопроекти №№ 9055-1 та 9055-2 направлені на вирішення
ключових викликів та ризиків, з якими стикається адвокатура в останні роки, а
також сприяє впровадженню в законодавство змін до Конституції України в
частині правосуддя від 2016 року. Запропоновані зміни передбачають законодавче
посилення прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності та механізмів
відповідальності за їхні порушення; враховують необхідність закріплення
незалежності інституту адвокатури через інституційні гарантії адвокатського
самоврядування та його фінансової самодостатності; вирішують питання доступу
до професії з урахуванням конституційних змін про виключне право адвокатів на
представництво в судах у відповідності до цілей підвиш;ення фахового рівня
адвокатів та задоволення потреб захисту прав та інтересів громадян у судах; в
цілому сприяють розвитку інституту адвокатури у демократичній правовій
державі, принципам верховенства права та доступності професійної правничої
допомоги, і, найголовніше, реалізації конституційних прав і свобод людини і
громадянина в Україні.
Разом із тим, враховуючи, прагнення Української Держави до впроваджень
Європейських Стандартів при проведенні судової реформи та виконання
міжнародних зобов’язань України як члена Ради Європи та ООН, вважаємо ш;о
розгляд та прийняття такого важливого нормативно-правового акту як Закон
України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”, який є складовою частиною
судової реформи, повинно відбуватись з урахуванням позиції профільних
міжнародних експертів, яких об’єднує Європейська комісія за демократію через
право (Венеційська комісія) як дорадчий орган Ради Європи з питань
конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів
законодавчих актів європейським стандартам та цінностям.
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у зв’язку ІЗ вищезазначеним, просимо при розгляді проектів нової редакції

Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність” врахувати позицію
адвокатури Дніпропетровщини щодо альтернативних законопроектів №№ 9055-1
та 9055-2 і сприяти реформуванню законодавства у відповідності до європейських
стандартів, реальних потреб адвокатської спільноти та в інтересах посилення
конституційних гарантій прав і свобод громадян.

Голова Ради адвокатів
Дніпропетровської області
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