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Резолюція Ради адвокатів України
щодо неприйнятності законопроекту «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» №9055
Рада адвокатів України звертається до народних депутатів України та до
громадськості із заявою стосовно неприйнятності законопроекту №9055 «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність». Стверджуємо: даний проект розроблявся без
дотримання міжнародних стандартів та без залучення до його розробки єдиної
професійної організації адвокатури – Національної асоціації адвокатів України.
Наша позиція щодо небезпеки ухвалення законопроекту №9055 детально
аргументована і викладена в прийнятих Радою адвокатів України від 07.09.2018 р. та
25.09.2018 р. та направлених до кожного депутата Верховної Ради.
Як заслін справедливій критиці законопроекту №9055 з боку адвокатської
спільноти всієї України 19.11. 2018 року до Верховної Ради Асоціацією правників
України було подане відкрите звернення на підтримку законопроекту. Але треба
зважити, що Асоціація правників України не представляє інтереси саме адвокатської
спільноти нашої держави, а є представником працівників прокуратури, поліції,
податків, митників, суддів, а також, зокрема, певної незначної частини адвокатів.
Тому логічним є, що ця громадська організація лобіює в законопроекті №9055
положення про надання преференцій у доступі до адвокатської професії для
прокурорів та судді без проходження 2-річного стажування. Законопроектом на
відкуп суду віддано притягнення адвокатів до відповідальності за зловживання
процесуальними правами; на догоду правоохоронним органам знівельовано принцип
конфіденційності в діяльності адвоката, а також спрощено процедуру заміни
захисника за договором на адвоката з державної системи безоплатної правової
допомоги. Юристи-держслужбовці, які складають ще одну значну групу членів АПУ,
намагаються реалізувати доступ до суду поза принципами, передбаченими нормами
законодавства про адвокатську діяльність. Тому видається абсолютно зрозумілим,
чому Асоціація правників лобіює цей законопроект. Він впроваджує амбітні плани
більшості членів цієї організації — працівників правоохоронних органів та судів –
посилити їхні професійні права за рахунок тиску на адвокатів.
Останнім часом набуло інформаційного поширення теза про те, що на підтримку
законопроекту №9055 виступила Рада Європи. Це є прямим відкритим

маніпулюванням. Насправді, оцінка документу на етапі його опрацювання була
здійснена у Звіті експертів Ради Європи “Щодо проекту закону “Про адвокатуру
та адвокатську діяльність” та інших пов'язаних законодавчих актів України ще
в грудні 2017 року. Звіт виконаний в рамках проекту РЄ “Підтримка впровадженню
судової реформи в Україні» та, як зазначено на його початку, не відображає офіційну
позицію Ради Європи. При цьому підхід авторів звіту виключив консультації з
офіційним представником адвокатури, прямо суперечить європейським та
міжнародним стандартам. НААУ наполягає на тому, що законопроект №9055 та
альтернативні законопроекти мають пройти оцінку у Венеціанській комісії, яка
надасть реальну оцінку відповідності цих документів до стандартів Ради Європи.
Наразі ми бачимо, як реформа української адвокатури перетворилася на
кулуарну гру. І в ній деякі політики не цураються використовувати авторитет
європейських інституцій в своїх власних цілях, але всупереч інтересам України. Такі
речі однозначно недопустимі і можуть мати для держави негативні наслідки
міжнародного масштабу.
Ми іще раз звертаємо увагу народних депутатів до реальної перспективи втрати
адвокатурою своєї незалежності. Спроби за допомогою законопроекту №9055
перетворити адвокатуру на керовану і слухняну для владних кіл прямо суперечать
інтересам мільйонів українських громадян. Законопроект №9055 — це не
європейська реформа, а семимильні шляхи назад у минуле, повернення до
авторитарної держави.
Маємо розуміти, наслідками прийняття законопроекту №9055 стане погіршення
міжнародного іміджу України, фактична неможливість виконання міжнародних угод
та договорів, насамперед Угоди про асоціацію з Євросоюзом, втрата позицій у
міжнародних рейтингах демократії та інвестиційної привабливості України.
Закликаємо народних депутатів дослухатися до консолідованої позиції
адвокатури України, юридичних застережень стосовно ризиків втрати
правового демократичного характеру Української держави та репутаційних
втрат на міжнародній арені та не підтримувати прийняття законопроекту №9055
у Верховній Раді.
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