Затверджено
Рішенням Правління АПУ
від 18 липня 2007 р.
Зі змінами і доповненнями
від 06 серпня 2014 р.

________________
Президент
Бугай Д.В.

ПОЛОЖЕННЯ
про відзнаку АПУ «За честь і професійну гідність»
Положення про відзнаку АПУ «За честь і професійну гідність» розроблене на виконання
статті 2 Статуту Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”.
1. Загальні положення.
1. Відзнаку АПУ «За честь і професійну гідність» (далі - Відзнака) встановлено для
щорічного нагородження провідного юриста України за визначні заслуги в
професійній, громадській, освітянській, культурній, благодійницькій та інших сферах
суспільної діяльності.
2. Відзнакою можуть нагороджуватися лише українські правники.
3. Нагородження Відзнакою можливе лише одного українського правника за умови
вибору цієї кандидатури простою більшістю Правління АПУ.
2. Порядок представлення до відзнаки.
1. Для проведення висування кандидатур на нагородження Відзнакою в Асоціації
створюється Номінаційний комітет з нагородження відзнакою.
2. Персональний склад Номінаційної комісії затверджується Правлінням АПУ.
3. Кандидатури на нагородження Відзнакою може запропонувати будь-який член
Асоціації. Кожний член Асоціації може запропонувати лише одну кандидатуру у
поточному році.
4. Висування кандидатур на нагородження Відзнакою відбувається в письмовій формі
шляхом заповнення форми встановленого Номінаційним комітетом зразка.
5. Оголошення про початок висування кандидатур на нагородження Відзнакою має бути
надруковано у „Віснику Асоціації правників України” до початку терміну висування.
Оголошення може бути також опубліковано в інших друкованих та електронних
засобах масової інформації.

6. Номінація має поступити до Секретаріату АПУ не пізніше 10 вересня поточного року.
7. Після закінчення терміну висування кандидатур на нагородження
Номінаційний комітет розглядає запропоновані кандидатури.

Відзнакою

8. Номінаційний комітет визначає номінантів на нагородження відзнакою шляхом їх
вільної та неупередженої оцінки, приймаючи до уваги професійні, громадські,
освітянські, культурні, благодійницькі та інші суспільно значущі досягнення, стаж
роботи, бездоганне дотримання етичних норм та наявну думку правничої спільноти
щодо запропонованого кандидата. До складу номінантів обов’язково включається
кандидат (кандидати), який отримав найбільшу кількість голосів членів Асоціації.
9. Номінаційний комітет приймає
Номінаційного комітету.
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10. Номінаційний комітет має до 18 вересня поточного року запропонувати Піклувальній
раді на затвердження одну чи кілька кандидатур номінантів на нагородження
Відзнакою (як правило, не більше трьох). Якщо Номінаційний комітет пропонує
кілька кандидатур, він має визначити окремо кандидатури першого, другого та
третього (якщо є) номінанта. У випадку, якщо кандидатуру першого номінанта не
затверджено, Піклувальна рада голосує щодо кандидатури другого номінанта. У
випадку, якщо кандидатуру другого номінанта не затверджено, Піклувальна рада
голосує щодо кандидатури третього номінанта (якщо є). У випадку, якщо
Піклувальна рада не затвердить жодної кандидатури, в поточному році нагородження
Відзнакою не відбувається.
3. Порядок вручення Відзнаки.
1. Відзнака є однією із складових програми заходу з нагоди святкування Дня юриста
кожного року.
2. Відзнака вручається на початку заходу з нагоди святкування Дня юриста після
промови Президента АПУ та представлення інформації про Номінанта Відзнаки.
3. Після безпосереднього нагородження Номінанту пропонується виголосити промову.
4. Видача дублікату Відзнаки
1. У разі втрати (псування) відзнаки дублікати не видаються, крім випадків, коли
нагороджений не міг запобігти втраті (псуванню) Відзнаки.
2. Дублікат Відзнаки видається відповідно до рішення Правління АПУ, затвердженого на
Засіданні Правління АПУ простою більшістю голосів.
5. Опис Відзнаки
Медаль нагородна, матеріал – золото 585 проби, колодка із стрічкою, медальйон d 30 мм,
розмір колодки 15х21 мм, товщина металу 2.0 мм, кріплення – цанга, підвіска із
двохстороннім зображенням, вага виробу – приблизно 40 грамів.
6. Заключні Положення.
Враховуючи, що Відзнака 2005 року різко відрізняється за своїми характерними
властивостями від Відзнаки, описаної в п. 5 цього Положення, Правління, на своєму
Засіданні простою більшістю голосів, може затвердити рішення про заміну нагородженій у
2005 році особі Відзнаки 2005 року на Відзнаку 2005 р. з властивостями, описаними
в п. 5 цього Положення.

