Відкрите звернення Асоціації правників України щодо втручання в діяльність органів
адвокатського самоврядування
Асоціація правників України є провідною правничою спільнотою, метою якої
впровадження принципу верховенства права та сприяння розвитку правничої професії.

є

Як стало відомо, на адреси Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та
голів КДКА регіонів надійшов електронний лист Юридичного управління Національного
агентства з питань запобігання корупції за вих. № 113-02/15337/21 від 22.03.2021 «Щодо
виконання публічно-правових функцій» стосовно кола суб`єктів, на яких поширюється дія
Закону України «Про запобігання корупції». У листі стверджується, що члени ВДКА та
дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури є суб'єктами, на
яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Отже, у зазначених
суб'єктів нібито виникає обов'язок подати щорічну декларацію до 00 годин 00 хвилин 1 квітня
відповідно до пп. «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».
Ми вважаємо такі твердження помилковими та таким, що не ґрунтуються на чинному
законодавстві України.
Так, у відповідності до підпункту «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про
запобігання корупції» суб'єктами, на яких поширюються дія цього Закону, є особи, які для
цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави
або місцевого самоврядування: зокрема, особи, які входять до складу конкурсних та
дисциплінарних комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу»,
Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших законів (крім
іноземців-нерезидентів, які входять до складу таких комісій), Громадської ради
доброчесності, утвореної відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів», і
при цьому не є особами, зазначеними у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої цієї
статті.
В той же час відповідно до статті 2 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
адвокатура України є недержавним самоврядним інститутом, що забезпечує здійснення
захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі,
а також самостійно вирішує питання організації та діяльності адвокатури в порядку,
установленому зазначеним законом. З метою забезпечення та дотримання гарантій
адвокатської діяльності, захисту професійних прав адвокатів, забезпечення високого
професійного рівня адвокатів і вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в
Україні діє адвокатське самоврядування, яке, з урахуванням положень пункту 3 частини 1
статті 1 закону, є гарантованим державою правом адвокатів самостійно вирішувати
питання організації та діяльності адвокатури.
Адвокатське самоврядування здійснюється через діяльність конференцій адвокатів регіону,
рад адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури, Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, ревізійних комісій адвокатів регіонів,
Вищої ревізійної комісії адвокатури, Ради адвокатів України, з'їзду адвокатів України.
Відповідно до статті 1312 Конституції України незалежність адвокатури гарантується. Згідно зі
статтею 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатура є
незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових
та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та
забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
Таким чином, діяльність адвокатури не пов’язана з виконанням функцій держави або
місцевого самоврядування, державні органи не можуть втручатися в її роботу, а отже члени
органів адвокатського
самоврядування не можуть бути суб'єктами декларування в
розумінні пп. «в» пункту 2 частини 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції».

Асоціація правників України визнає надважливу функцію, покладену на систему
антикорупційних органів України у боротьбі з корупцією та розбудові України як
демократичної європейської держави.
В той же час Асоціація заявляє про неприпустимість розширеного тлумачення окремими
посадовими особами Національного агентства з запобігання корупції статті 3 Закону
України «Про запобігання корупції», якою визначено перелік суб’єктів подання декларацій
особами, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.
Асоціація правників України закликає до неухильного дотримання норм законодавства
України, враховуючи принцип верховенства права та правової визначеності.

