Пропозиції робочої групи Асоціації правників України
до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність», запропонованого
Мінюстом
Чинна редакція

Нова редакція, запропонована Мінюстом

Пропозиції робочої групи АПУ
до нової редакції, запропонованої
Мінюстом

1. Відносно виключного права на представництво інтересів в суді та уніфікації професії
Стаття 19. Види адвокатської діяльності

Стаття 19. Види адвокатської діяльності

Необхідно
передбачити
проведення
уніфікації професії (спрощений порядок
доступу до професії) у перехідний період:

1. Видами адвокатської діяльності є:

1. Видами адвокатської діяльності є:

Включити
у
розділ
законопроекту
«Перехідні
положення»
статтею
наступного змісту:

6) представництво інтересів фізичних і
юридичних осіб у судах під час здійснення
цивільного,
господарського,
адміністративного
та
конституційного
судочинства, а також в інших державних
органах, перед фізичними та юридичними
особами;

6) представництво інтересів фізичних і
юридичних осіб у судах під час здійснення
цивільного,
господарського,
адміністративного
та
конституційного
судочинства, у третейських судах, у
виконавчому провадженні, під час
виконання та відбування кримінальних
покарань, а також в інших державних
органах, перед фізичними та юридичними
особами;

1. З метою забезпечення виключного права
на представництво інтересів у суді та
уніфікації професії, отримати свідоцтво про
право на зайняття адвокатською діяльністю
за спрощеним порядком мають право особи,
які мають повну вищу юридичну освіту,
володіють державною мовою, відповідають
вимогам, передбаченими частиною другою
статті 6 цього Закону та протягом останніх
трьох років є:
1)
фізичними
особами-підприємцями,
основним видом діяльності яких є надання

послуг в сфері права;
2) фізичними особами, які перебувають у
Адвокат може здійснювати інші види Адвокат може здійснювати інші види
трудових
відносинах
з
юридичними
адвокатської діяльності, не заборонені адвокатської діяльності, не заборонені особами, основним видом діяльності яких є
законом.
законом.
надання послуг в сфері права, на посаді
директора, юриста або на аналогічній посаді.
2. Представництво інтересів фізичних та
юридичних осіб у судах під час здійснення
цивільного,
господарського,
адміністративного
та
кримінального
судочинства, а також під час розгляду
справ
про
адміністративні
правопорушення,
мають
право
здійснювати виключно адвокати.

2. Спрощеним порядком, передбаченим
частиною першою даної статті, є:
1) підтвердження особою її відповідності
вимогам, встановлених частиною першою
цієї статті;
2)
здійснення
оплати
в
розмірі
встановленому для плати за складання
кваліфікаційного іспиту;

3) складання анонімного письмового
Вимоги, передбачені цією частиною, не тестування з питань правил адвокатської
поширюється на:
етики;
1) працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, які
представляють
інтереси
вказаних
органів;
2) працівників органів державної влади,
органів місцевого самоврядування, які
відповідно до закону та в межах своєї
компетенції здійснюють захист прав і
свобод людини і громадянина;

4) сплата щорічного внеску адвоката на
забезпечення
реалізації
адвокатського
самоврядування;
5) складання присяги адвоката України;
6) отримання свідоцтва про право
заняття адвокатської діяльності.

на

3. Протягом одного місяця з дня набрання
цим Законом чинності Рада адвокатів
України повинна затвердити порядок
допуску
до
складання,
складання
3) працівників підприємств, організацій,
установ,
інтереси
яких
вони письмового тестування з питань правил
адвокатської етики та отримання свідоцтва

представляють;

за спрощеним порядком, передбаченим
другою статтею цього Розділу.

4) законних представників у випадках,
передбачених законом.
4. До 01.01.2016 року з дня опублікування
Закону Радам адвокатів регіону забезпечити
доступ інших практикуючих юристів до
професії, шляхом видачі свідоцтв про право
на заняття адвокатською діяльністю за
спрощеним порядком у відповідності до
вимог передбачених цим Законом.

Передбачити права помічника адвоката
щодо здійснення усіх повноважень окрім
безпосереднього представництва під час
судового засідання:
Стаття 16. Помічник адвоката.
2. Помічник адвоката виконує доручення
адвокатам у справах, що знаходяться у
провадженні адвоката, крім тих, що
належать до процесуальних повноважень
адвоката під час представництва у судовому
засіданні.
2. Відносно залучення адвокатом, адвокатським бюро чи об’єднанням іншого адвоката
Стаття 13. Здійснення адвокатської
діяльності адвокатом індивідуально

Стаття 13. Здійснення адвокатської
діяльності адвокатом індивідуально

Необхідно
передбачити
можливість
залучати інших адвокатів на підставі
трудових та цивільно-правових договорів

зі збереженням дотримання професійних
прав та гарантій.

1. Адвокат, який здійснює адвокатську 1.
Адвокат
може
здійснювати
діяльність індивідуально, є самозайнятою адвокатську діяльність індивідуально.
Стаття 13. Здійснення
особою.
діяльності індивідуально.
2. Адвокат, який здійснює адвокатську
діяльність індивідуально, може відкривати
рахунки в банках, мати печатку, штампи,
бланки (у тому числі ордера) із зазначенням
свого прізвища, імені та по батькові, номера
і дати видачі свідоцтва про право на
зайняття адвокатською діяльністю.

2. Адвокат, який здійснює адвокатську
діяльність індивідуально, може відкривати
рахунки в банках, мати печатку, штампи,
бланки із зазначенням свого прізвища, імені
та по батькові, номера і дати видачі
свідоцтва
про
право
на
зайняття
адвокатською діяльністю.

адвокатської

Доповнити частиною 3 наступного змісту:
Адвокат, який здійснює адвокатську
діяльність індивідуально, може залучати до
виконання укладених ним договорів про
надання адвокатської допомоги інших
адвокатів на підставі цивільно-правового чи
трудового договору. Адвокат, який здійснив
найм, зобов'язаний забезпечити дотримання
професійних прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності.

Стаття 14. Адвокатське бюро

Стаття 14. Адвокатське бюро

Стаття 14. Адвокатське бюро

1. Адвокатське бюро є юридичною особою,
створеною одним адвокатом, і діє на
підставі
статуту.
Найменування
адвокатського бюро повинно включати
прізвище адвоката, який його створив.

1. Адвокатське бюро є юридичною особою,
створеною одним адвокатом, і діє на
підставі
статуту.
Найменування
адвокатського бюро
може
включати
прізвище адвоката, який його створив.

6. Адвокатське бюро може залучати до
виконання укладених бюро договорів про
надання правової допомоги інших адвокатів
на договірних засадах. Адвокатське бюро
зобов’язане
забезпечити
дотримання

6. Адвокатське бюро здійснює свою 6. Адвокатське бюро може залучати до
діяльність без укладення трудового виконання укладених бюро договорів про
договору між ним та адвокатом, який надання правової допомоги інших адвокатів
на підставі трудового чи цивільнойого створив.
правового договору. Адвокатське бюро

1. Адвокатське бюро є юридичною особою,
створеною одним адвокатом, і діє на
підставі
статуту.
Найменування
адвокатського бюро
може
включати
прізвище адвоката, який його створив.

професійних прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності.

зобов’язане
забезпечити
дотримання
професійних прав адвокатів та гарантій
адвокатської діяльності.
7. Адвокатське бюро здійснює свою
діяльність без укладення трудового
договору між ним та адвокатом, який
його створив.

Стаття 15. Адвокатське об’єднання

Стаття 15. Адвокатське об’єднання

5. Стороною договору про надання правової
допомоги є адвокатське об’єднання. Від
імені адвокатського об’єднання договір про
надання правової допомоги підписується
учасником
адвокатського
об’єднання,
уповноваженим на це довіреністю або
статутом адвокатського об’єднання.

5. Стороною договору про надання правової
допомоги є адвокатське об’єднання. Від
імені адвокатського об’єднання договір про
надання правової допомоги підписується
учасником
адвокатського
об’єднання,
уповноваженим на це довіреністю або
статутом адвокатського об’єднання.

6. Адвокатське об’єднання може залучати
до виконання укладених об’єднанням
договорів про надання правової допомоги
інших адвокатів на договірних засадах.
Адвокатське
об’єднання
зобов’язане
забезпечити дотримання професійних прав
адвокатів
та
гарантій
адвокатської
діяльності.

Стаття 15. Адвокатське об’єднання
5. Стороною договору про надання правової
допомоги є адвокатське об’єднання. Від
імені адвокатського об’єднання договір про
надання правової допомоги підписується
учасником
адвокатського
об’єднання,
уповноваженим на це довіреністю або
статутом адвокатського об’єднання.
6. Адвокатське об’єднання може залучати
до виконання укладених об’єднанням
договорів про надання правової допомоги
інших адвокатів на підставі трудового чи
цивільно-правового
договору..
Адвокатське
об’єднання
зобов’язане
забезпечити дотримання професійних прав
адвокатів
та
гарантій
адвокатської
діяльності.

3. Щодо оплатності стажування

Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування
8. Рішення ради адвокатів регіону про
продовження стажування може бути
оскаржено
стажистом
адвоката
або
керівником стажування протягом тридцяти
днів з дня його отримання до Ради адвокатів
України або до суду, які можуть залишити
оскаржуване рішення без змін, або
зобов’язати раду адвокатів регіону видати
свідоцтво
про
право
на
заняття
адвокатською діяльністю.

Для усунення перешкод у доступі до
професії
необхідно
встановити
8. Внесок за проходження стажування безоплатність стажування.
встановлюється радою адвокатів регіону і
не може перевищувати розміру десяти
Стаття 10. Стажування
мінімальних заробітних плат станом на
Стажування
здійснюється
на
перший день стажування. 4/5 цього 8.
внеску виплачується радою адвокатів безоплатній основі.
регіону у якості винагороди керівнику
стажування,
1/5
спрямовується
на
покриття витрат, пов’язаних з основною Виключити п. 2 ч.1 ст. 58 законопроекту.
діяльністю ради адвокатів регіону.
Стаття 10. Стажування

За рішенням ради адвокатів регіону особа
може бути звільнена від сплати внеску за
проходження стажування за письмовою
згодою
керівника
стажування,
що
призначається.

4. Щодо звільнення від проходження стажування
Стаття 10. Стажист адвоката. Стажування

Стаття 10. Стажування

5.
Від
проходження
стажування Норма виключена.
звільняються особи, які на день звернення із
заявою
про
допуск
до
складення
кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи
помічника адвоката не менше одного року за

Необхідно
залишити
норму
щодо
звільнення від проходження стажування.
Доповнити статтю 10 частиною
запропонованого законопроекту:

10

10.
Від
проходження
стажування
звільняються особи, які на день звернення із

останні два роки.

заявою
про
допуск
до
складення
кваліфікаційного іспиту мають стаж роботи
помічника адвоката не менше одного року за
останні два роки.
5. Щодо права ініціювання питання про дисциплінарну відповідальність адвоката

Стаття 36. Ініціювання питання про
дисциплінарну відповідальність адвоката

Стаття 36. Ініціювання питання про
дисциплінарну відповідальність адвоката

1. Право на звернення до кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури із заявою
(скаргою) щодо поведінки адвоката, яка
може бути підставою для дисциплінарної
відповідальності, має кожен, кому відомі
факти такої поведінки.

1. Право на звернення до кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури із заявою
(скаргою) щодо поведінки адвоката, яка
може бути підставою для дисциплінарної
відповідальності, мають:
1) клієнт – щодо поведінки адвоката, який
надає йому правову допомогу;

Оскільки адвокат є публічною особою та
повинен
дотримуватись
правил
адвокатської етики не тільки під час
здійснення
адвокатської
діяльності
необхідно
залишити
можливість
ініціювання
дисциплінарної
відповідальності будь-якою особою.
Стаття 36. Ініціювання питання про
дисциплінарну відповідальність адвоката

1. Право на звернення до кваліфікаційно2) інший адвокат, якому стало відомо про дисциплінарної комісії адвокатури із заявою
порушення адвокатом правил адвокатської (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка
етики;
може бути підставою для дисциплінарної
3) учасник відповідного провадження або відповідальності, має кожен, кому відомі
процесуальних дій, що здійснюються за факти такої поведінки.
участю адвоката;
4) орган місцевого самоврядування – щодо
поведінки адвоката, який надає безоплатну
первинну правову допомогу за договором,
укладеним цим органом з адвокатом,

адвокатським
об’єднанням;

бюро,

адвокатським

5) орган (установа) з надання безоплатної
правової допомоги – щодо поведінки
адвоката, який надає безоплатну вторинну
правову допомогу на постійній основі за
контрактом чи на тимчасовій основі на
підставі договору.
6. Щодо ротації посадових осіб органів самоврядування та таємності голосування.
Стаття
43.
Засади
самоврядування.

адвокатського

1. Адвокатське самоврядування ґрунтується
на принципах
виборності,
гласності,
обов'язковості для виконання адвокатами
рішень
органів
адвокатського
самоврядування, підзвітності, заборони
втручання
органів
адвокатського
самоврядування у професійну діяльність
адвоката.

Стаття 44. Завдання адвокатського
самоврядування

З метою постійного оновлення складу та
забезпечення
ефективного
функціонування органів адвокатського,
1.
Завданнями
адвокатського самоврядування та обмеження впливу на
самоврядування є:
думку інших адвокатів щодо обрання
1) забезпечення дотримання принципів посадових осіб пропонується обмежити
строк перебування на посаді в органах
адвокатської діяльності;
адвокатського
самоврядування
та
2) забезпечення високого рівня якості передбачити таємність голосування при
надання адвокатами правової допомоги;
їх обранні.

2. Брати участь у роботі органів 3) захист від втручання у здійснення Додати частину 3 статті 44:
адвокатського самоврядування та бути адвокатської діяльності;
3. Адвокат не може перебувати на посадах
обраними до їх складу можуть лише
4)
сприяння
дотриманню
гарантій
органів адвокатського самоврядування, в
адвокати України.
адвокатської
діяльності,
захисту тому числі в різних органах, більше двох
професійних прав адвокатів;
строків підряд.
5) підтримання високого професійного

рівня адвокатів;
6) вирішення питань дисциплінарної
відповідальності адвокатів;
7) створення сприятливих умов
здійснення адвокатської діяльності;

для

8) забезпечення відкритості інформації
про
адвокатуру
та
адвокатську
діяльність;
9) забезпечення ведення Єдиного реєстру
адвокатів України;
10) участь у формуванні Вищої ради
юстиції у порядку, визначеному законом;
11) участь у формуванні державної
політики щодо основ організації та
діяльності адвокатури.
2. Брати участь у роботі органів
адвокатського самоврядування та бути
обраними до їх складу можуть лише
адвокати України.

Стаття 48. Рада адвокатів регіону.

Стаття 48. Рада адвокатів регіону.

Стаття 48. Рада адвокатів регіону.

2. Голова та члени ради адвокатів регіону
обираються конференцією адвокатів регіону
з числа адвокатів, стаж адвокатської

2. Голова та члени ради адвокатів регіону 2. Голова та члени ради адвокатів регіону
обираються конференцією адвокатів регіону обираються
таємним
голосуванням
з числа адвокатів, стаж адвокатської конференцією адвокатів регіону з числа

діяльності яких становить не менше п'яти
років та адреса робочого місця яких
знаходиться відповідно в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві, місті
Севастополі і відомості про яких включено
до Єдиного реєстру адвокатів України,
строком на п'ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом ради
адвокатів регіону більше ніж два строки
підряд. Кількість членів ради адвокатів
регіону визначається конференцією
адвокатів регіону.

діяльності яких становить не менше п'яти
років та адреса робочого місця яких
знаходиться відповідно в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві, місті
Севастополі і відомості про яких включено
до Єдиного реєстру адвокатів України,
строком на п'ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом ради
адвокатів регіону більше ніж два строки
підряд. Кількість членів ради адвокатів
регіону
визначається
конференцією
адвокатів регіону.

адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких
становить не менше п'яти років та адреса
робочого місця яких знаходиться відповідно
в Автономній Республіці Крим, області,
місті Києві, місті Севастополі і відомості
про яких включено до Єдиного реєстру
адвокатів України, строком на три роки.
Одна й та сама особа не може бути головою
або членом ради адвокатів регіону більше
ніж два строки підряд. Кількість членів ради
адвокатів
регіону
визначається
конференцією адвокатів регіону.

Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна Стаття 50. Кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія адвокатури
комісія адвокатури
комісія адвокатури
2. Голова та члени кваліфікаційнодисциплінарної
комісії
адвокатури
обираються конференцією адвокатів регіону
з числа адвокатів, стаж адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років та адреса робочого місця яких
знаходиться відповідно в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві, місті
Севастополі і відомості про яких включено
до Єдиного реєстру адвокатів України,
строком на п'ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії

2. Голова та члени кваліфікаційнодисциплінарної
комісії
адвокатури
обираються конференцією адвокатів регіону
з числа адвокатів, стаж адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років та адреса робочого місця яких
знаходиться відповідно в Автономній
Республіці Крим, області, місті Києві, місті
Севастополі і відомості про яких включено
до Єдиного реєстру адвокатів України,
строком на п'ять років. Одна й та сама особа
не може бути головою або членом
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії

2. Голова та члени кваліфікаційнодисциплінарної
комісії
адвокатури
обираються
таємним
голосуванням
конференцією адвокатів регіону з числа
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких
становить не менше п'яти років та адреса
робочого місця яких знаходиться відповідно
в Автономній Республіці Крим, області,
місті Києві, місті Севастополі і відомості
про яких включено до Єдиного реєстру
адвокатів України, строком на три роки.
Одна й та сама особа не може бути головою
або членом кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури більше ніж два строки

адвокатури більше ніж два строки підряд.

адвокатури більше ніж два строки підряд.

підряд.

Стаття 51. Ревізійна комісія адвокатів
регіону

Стаття 51. Міжрегіональна ревізійна
комісія

Стаття 51. Міжрегіональна ревізійна
комісія

2. Голова та члени ревізійної комісії
адвокатів регіону обираються конференцією
адвокатів регіону з числа адвокатів, стаж
адвокатської діяльності яких становить не
менше п'яти років та адреса робочого місця
яких знаходиться в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі
і відомості про яких включено до Єдиного
реєстру адвокатів України, строком на п'ять
років. Кількість членів ревізійної комісії
адвокатів
регіону
визначається
конференцією адвокатів регіону.

2. Члени міжрегіональних ревізійних
комісій
адвокатури
обираються
конференцією адвокатів регіону з числа
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких
становить не менше п'яти років та адреса
робочого місця яких знаходиться в
Автономній Республіці Крим, областях,
містах Києві та Севастополі і відомості про
яких включено до Єдиного реєстру
адвокатів України, строком на п'ять років.
Кількість членів ревізійної комісії адвокатів
регіону
визначається
конференцією
адвокатів регіону.

2. Члени міжрегіональних ревізійних
комісій адвокатури обираються таємним
голосуванням конференцією адвокатів
регіону з числа адвокатів, стаж адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років та адреса робочого місця яких
знаходиться в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі і
відомості про яких включено до Єдиного
реєстру адвокатів України, строком на три
роки. Кількість членів ревізійної комісії
адвокатів
регіону
визначається
конференцією адвокатів регіону.

Стаття 52. Вища кваліфікаційнодисциплінарна комісія адвокатури

Стаття 52. Вища кваліфікаційнодисциплінарна комісія адвокатури

Стаття 52. Вища кваліфікаційнодисциплінарна комісія адвокатури

2. До складу Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону, які обираються конференцією
адвокатів регіону, голова і два заступники
голови, які обираються шляхом голосування

2. До складу Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону, які обираються конференцією
адвокатів регіону, голова і два заступники
голови, які обираються шляхом голосування

2. До складу Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону,
які
обираються
таємним
голосуванням конференцією адвокатів
регіону, голова і два заступники голови, які

з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури обирається членами комісії
шляхом голосування зі складу членів Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури.

з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури обирається членами комісії
шляхом голосування зі складу членів Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури.

обираються шляхом таємного голосування
з'їздом адвокатів України. Секретар Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури обирається членами комісії
шляхом таємного голосування зі складу
членів
Вищої
кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури.

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури є повноважною за умови адвокатури є повноважною за умови Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
обрання не менше двох третин її складу.
обрання не менше двох третин її складу.
адвокатури є повноважною за умови
обрання не менше двох третин її складу.
3. Строк повноважень голови, заступників 3. Строк повноважень голови, заступників
голови,
секретаря
і
членів
Вищої голови,
секретаря
і
членів
Вищої 3. Строк повноважень голови, заступників
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії голови,
секретаря
і
членів
Вищої
адвокатури становить п'ять років. Одна й та адвокатури становить п'ять років. Одна й та кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
сама особа не може бути головою, сама особа не може бути головою, адвокатури становить три роки. Одна й та
заступником голови, секретарем або членом заступником голови, секретарем або членом сама особа не може бути головою,
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної заступником голови, секретарем або членом
комісії адвокатури більше ніж два строки комісії адвокатури більше ніж два строки Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
підряд.
підряд.
комісії адвокатури більше ніж два строки
підряд.
…
…
…
Стаття 53. Вища ревізійна комісія
адвокатури

Стаття 53. Вища ревізійна комісія
адвокатури

Стаття 53. Вища ревізійна комісія
адвокатури

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії
адвокатури обираються з'їздом адвокатів
України строком на п'ять років з числа
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії
адвокатури обираються з'їздом адвокатів
України строком на п'ять років з числа
адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких

2. Голова та члени Вищої ревізійної комісії
адвокатури
обираються
таємним
голосуванням з'їздом адвокатів України
строком на три роки років з числа

становить не менше п'яти років. Кількість становить не менше п'яти років. Кількість адвокатів, стаж адвокатської діяльності яких
членів Вищої ревізійної комісії адвокатури членів Вищої ревізійної комісії адвокатури становить не менше п'яти років. Одна й та
визначається з'їздом адвокатів України.
визначається з'їздом адвокатів України.
сама особа не може бути головою або
членом
Вищої ревізійної комісії
адвокатури більше ніж два строки підряд.
Кількість членів Вищої ревізійної комісії
адвокатури визначається з'їздом адвокатів
України.
Стаття 55. Рада адвокатів України

Стаття 55. Рада адвокатів України

2. До складу Ради адвокатів України входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону, які обираються конференцією
адвокатів регіону, та голова і два заступники
голови, які обираються шляхом голосування
з'їздом адвокатів України. Секретар Ради
адвокатів України обирається Радою
адвокатів України зі складу членів Ради
адвокатів України. Рада адвокатів України
може достроково відкликати з посади
секретаря Ради.

2. До складу Ради адвокатів України входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону, які обираються конференцією
адвокатів регіону, та голова і два заступники
голови, які обираються шляхом голосування
з'їздом адвокатів України. Секретар Ради
адвокатів України обирається Радою
адвокатів України зі складу членів Ради
адвокатів України. Рада адвокатів України
може достроково відкликати з посади
секретаря Ради.

Стаття 55. Рада адвокатів України

2. До складу Ради адвокатів України входять
тридцять
членів,
стаж
адвокатської
діяльності яких становить не менше п'яти
років: по одному представнику від кожного
регіону,
які
обираються
таємним
голосуванням конференцією адвокатів
регіону, та голова і два заступники голови,
які
обираються
шляхом
таємного
голосування з'їздом адвокатів України.
Секретар Ради адвокатів України обирається
таємним голосуванням Радою адвокатів
України зі складу членів Ради адвокатів
України. Рада адвокатів України може
достроково відкликати з посади секретаря
Рада адвокатів України є повноважною за Рада адвокатів України є повноважною за Ради.
умови обрання не менше двох третин від її умови обрання не менше двох третин від її
складу.
складу.
Рада адвокатів України є повноважною за
умови обрання не менше двох третин від її
3. Строк повноважень голови, заступників 3. Строк повноважень голови, заступників

голови, секретаря і членів Ради адвокатів
України становить п'ять років. Одна й та
сама особа не може бути головою,
заступником голови, секретарем або членом
Ради адвокатів України більше ніж два
строки підряд.

голови, секретаря і членів Ради адвокатів
України становить п'ять років. Одна й та
сама особа не може бути головою,
заступником голови, секретарем або членом
Ради адвокатів України більше ніж два
строки підряд.

…

…

складу.
3. Строк повноважень голови, заступників
голови, секретаря і членів Ради адвокатів
України становить три роки. Одна й та сама
особа не може бути головою, заступником
голови, секретарем або членом Ради
адвокатів України більше ніж два строки
підряд.
…

7. Щодо обов’язковості проведення дисциплінарної перевірки
Стаття 38. Перевірка відомостей про
дисциплінарний проступок адвоката
2.
Член
дисциплінарної
палати
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури за дорученням голови палати
проводить перевірку відомостей, викладених
у заяві (скарзі), та звертається до адвоката
для отримання письмового пояснення по
суті порушених питань.

Стаття 38. Перевірка відомостей про
дисциплінарний проступок адвоката

Для усунення одноособового прийняття
Головою дисциплінарної палати рішення
про
призначення
або
відмову
у
призначенні перевірки та можливості
корупційних
зловживань
Головою
необхідно
залишити
обов’язкове
проведення перевірки та прийняття
колегіального рішення по її результатам.

2. За зверненням голова дисциплінарної
палати
приймає
рішення
про
призначення перевірки або відмову у
призначенні перевірки. У разі прийняття
рішення про проведення перевірки член
дисциплінарної палати кваліфікаційноСтаття 38. Перевірка відомостей про
дисциплінарної комісії адвокатури за
дисциплінарний проступок адвоката
дорученням голови палати проводить
перевірку відомостей, викладених у заяві
2.
Член
дисциплінарної
палати
(скарзі), та звертається до адвоката для
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
отримання письмового пояснення по суті
адвокатури за дорученням голови палати
порушених питань.
проводить перевірку відомостей, викладених
у заяві (скарзі), та звертається до адвоката

для отримання письмового пояснення по
суті порушених питань.

