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1. Загальні положення 

Національна асоціація адвокатів України (далі - НААУ) є недержавною 

некомерційною неприбутковою професійною організацією, яка об’єднує 

всіх адвокатів України з метою забезпечення реалізації завдань 

адвокатського самоврядування.  

Відповідно до законодавства України та Статуту недержавної 

некомерційної професійної організації «Національна асоціація адвокатів 

України», затвердженого Установчим з’їздом адвокатів України 17 

листопада 2012 року (з наступними змінами), НААУ представляє 

адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, 

організаціями, установами, підприємствами незалежно від форм власності, 

громадськими об‘єднаннями та міжнародними організаціями.  

Згідно із Статутом, НААУ веде активну міжнародну діяльність, у тому 

числі: взаємодіє з міжнародними та іноземними організаціями адвокатів, 

розробляє та реалізує програми обміну та стажування адвокатів закордоном, 

засновує або вступає у міжнародні та всеукраїнські громадські організації, 

підтримує міжнародні зв’язки адвокатури України, взаємодіє з 

національними та іноземними громадськими організаціями та 

міжнародними неурядовими організаціями, здійснює співробітництво та 

підтримку правових громадських організацій в Україні та інше.  

Задля вдосконалення роботи НААУ на міжнародній арені, діючим 

законодавством України, статутом НААУ та Положенням про Раду 

адвокатів України, затвердженим Установчим з’їздом адвокатів України від 

17 листопада 2012 року (з наступними змінами), у системі НААУ можуть 

створюватися додаткові органи, у тому числі відокремлені іноземні 

підрозділи (відділення, філії, представництва).  

 

2. Мета та завдання представництва НААУ за кордоном 

Представництво НААУ за кордоном не є юридичною особою і 

здійснює самостійно діяльність в інтересах НААУ та в межах законодавства 

країни-перебування (реєстрації).  

Рішення про створення та ліквідацію представництва НААУ за 

кордоном приймає Рада адвокатів України на підставі подання Комітету 

НААУ по міжнародним зв’язкам.  

Для досягнення своєї мети, представництво НААУ за кордоном:  



 здійснює безпосередньо представництво інтересів НААУ за кордоном 

у конкретній державі у стосунках із представниками іноземних 

органів адвокатського самоврядування, представниками іноземних 

державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових 

закладів, а також із фізичними та юридичними особами;  

 співпрацює з іноземними дипломатичними представництвами в країні 

- перебування (реєстрації) на підставі відповідної оформленої 

акредитації консульської установи та/або МЗС України;  

 налагоджує та встановлює контакти із закордонними партнерами 

НААУ задля обміну досвідом між адвокатами, розвиває міжнародні 

зв’язки, обмін професійним досвідом, співробітництво з різними 

міжнародними організаціями, всебічно сприяє імплементації 

міжнародних норм і міжнародних стандартів адвокатської діяльності;  

 заохочує іноземні органи адвокатського самоврядування, іноземні 

державні органи, підприємства, установи та організації для 

встановлення співробітництва із українською адвокатурою;  

 популяризує діяльність НААУ за кордоном для створення 

позитивного іміджу українських адвокатів;  

 організовує та проводить лекції, семінари, тренінги, конференції та 

інші інформаційно-освітні заходи;  

 проводить роботу щодо залучення грантів та коштів іноземних 

благодійних фондів (організацій), які спрямовані на розвиток 

адвокатури України та підвищення професійного рівня українських 

адвокатів;  

 підтримує та розвиває зв’язки із міжнародними організаціями, 

здійснює іншу міжнародну діяльність в межах завдань, визначених 

статутом НААУ, цим положенням, та Комітетом НААУ по 

міжнародним зв’язкам.  

 

3. Структура та організація роботи представництва НААУ за кордоном 

РАУ приймає рішення про створення кожного окремого 

представництва НААУ за кордоном.  

Голова НААУ, РАУ призначає та звільняє директора представництва 

НААУ за кордоном та його заступників на підставі подання Комітету 

НААУ по міжнародним зв’язкам.  



Директор представництва НААУ за кордоном за посадою є членом 

Комітету НААУ по міжнародним зв’язкам без права голосу. 

Директор представництва НААУ за кордоном здійснює поточне 

керівництво, встановлює та організовую його структуру та є підзвітним 

НААУ, РАУ. Директор представництва НААУ за кордоном вирішує всі 

організаційні питання діяльності представництва.  

Фінансування діяльності представництва НААУ за кордоном здійснюється 

за рахунок коштів спонсорів (фізичних та юридичних осіб), благодійних 

фондів (організацій) та ґрунтується на принципі самофінансування.  

НААУ, РАУ не здійснює фінансування та не покриває витрати 

представництва НААУ за кордоном, пов’язані із його діяльністю.  

_________________ 

 


