РІШЕННЯ № 102
Про створення
при Національній асоціації адвокатів України Комітету експертного
забезпечення адвокатської діяльності
«25» вересня 2015 року

м. Вінниця

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Федчишин Віоллети
Віталіївни про створення при Національній асоціації адвокатів України
Комітету експертного забезпечення адвокатської діяльності, робота якого буде
спрямована на надання інформаційно-методологічної допомоги адвокатам з
метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності експертного
забезпечення, врахувавши пропозиції та зауваження членів Ради адвокатів
України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:
1.

Створити при Національній асоціації адвокатів України
експертного забезпечення адвокатської діяльності.

Комітет

2.

Затвердити Положення про Комітет експертного забезпечення
адвокатської діяльності при Національній асоціації адвокатів України, що
додається.

3.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
регіонів, а також розмістити на офіційному веб-сайті Національної
асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

підпис

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

підпис

П.М. Гречківський

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням Ради адвокатів України
від «25» вересня 2015 року № 102

Положення про Комітет
експертного забезпечення адвокатської
діяльності

1.
Загальні положення
1.1. Комітет експертного забезпечення адвокатської діяльності (надалі 
Комітет) є постійно діючим колегіальним дорадчим органом, утвореним
при Національній асоціації адвокатів України (надалі – НААУ).
1.2. Комітет підзвітний і підконтрольний Голові НААУ, РАУ, Раді адвокатів
України (надалі  РАУ).
1.3. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими
нормативно-правовими актами, рішеннями з’їзду адвокатів України,
рішеннями РАУ, актами Голови НААУ, РАУ та цим Положенням.
2.
Мета Комітету
2.1. Комітет надаватиме інформаційно-методологічну допомогу адвокатам з
метою використання ними у всіх видах адвокатської діяльності
експертного забезпечення.
3.
Напрямки роботи Комітету
3.1. Для досягнення своєї мети Комітет працюватиме за такими напрямками:
3.1.1. підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги)
адвокатам при призначенні судових експертиз та експертних
досліджень з метою захисту прав та інтересів громадян,
юридичних осіб та держави;
3.1.2. підготовка та надання рекомендацій з метою проведення аналізу
висновків експертиз та експертних досліджень для визначення їх
найефективнішого застосування у професійній діяльності
адвоката;
3.1.3. підготовка та надання рекомендацій (практичної допомоги)
щодо:
 інформаційної сутності об’єкта експертного дослідження та
поняття відповідного предмета та об’єкта судової експертизи
для ефективного використання в області практичної
адвокатської діяльності;
 формування переліку питань при оформленні позовних заяв,
скарг та інших документів правового характеру при
підготовці та призначенні судових експертиз та експертних
досліджень, виходячи із завдань кожного виду (підвиду)
експертизи;
 аналізу повноти виконання експертних завдань в межах
повноважень і компетенції судового експерта (експерта);
 аналізу висновків експертиз та експертних досліджень з
метою аналітичного обґрунтування предмета дослідження,
застосованих методів і використаних нормативних актів,
методик, рекомендованої науково – технічної та довідкової
літератури, інформаційних джерел, використаних експертом
при вирішенні поставлених перед експертом питань, у
складених висновках експертиз та експертних досліджень;

 лобіювання інтересів адвокатури в царині експертного
забезпечення правосуддя з метою покращення процедур,
порядків та удосконалення законодавства про судовоекспертну діяльність.
4.
Права Комітету
4.1. Комітет з метою виконання покладених на нього завдань має право:
 залучати у встановленому порядку до своєї роботи працівників
Секретаріату НААУ, РАУ, представників органів адвокатського
самоврядування, представників державних органів, органів
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), у тому числі наукові інституції та
дипломатичні представництва, експертів;
 надавати Голові НААУ, РАУ пропозиції з питань, віднесених до
повноважень і компетенції Комітету;
 утворювати у разі потреби для виконання покладених на нього
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
 одержувати експертну, консультативну, методичну та іншу
допомогу, необхідну для виконання основних завдань Комітету.
5.
Структура Комітету
5.1. Комітет складається з Голови Комітету, заступника Голови Комітету,
секретаря Комітету та членів Комітету – представників рад адвокатів
регіонів, у кількості не більше одного представника від регіону, що
здійснюють свою діяльність на громадських засадах.
5.2. Комітет очолює Голова, якого призначає на посаду та звільняє з посади
Голова НААУ, РАУ. Персональний склад Комітету затверджується
Головою НААУ, РАУ.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.
Організація роботи Комітету
Формою роботи Комітету є його засідання, які проводяться у разі
потреби, але не рідше одного разу в три місяці.
Координує діяльність Комітету, головує на його засіданнях та скликає і
організовує їх підготовку Голова Комітету. У разі відсутності Голови
Комітету або неможливості виконання ним своїх обов'язків, визначені
повноваження виконує його заступник, або призначений Головою
НААУ, РАУ член Комітету.
Голова Комітету не пізніше ніж за 15 днів здійснює за допомогою
електронної пошти та/або поштового відправлення інформування членів
Комітету про дату, час та місце проведення засідання, а також
ознайомлює їх з питаннями, що пропонуються до порядку денного
засідання Комітету.
Засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні більше як
половина його членів. Члени Комітету беруть участь у його засіданнях
особисто.
За розпорядженням Голови Комітету засідання можуть проводитися
дистанційно, у режимі он-лайн конференції/електронного голосування.

6.6. За запрошенням Голови Комітету у засіданнях Комітету можуть брати
участь члени НААУ, інші особи.
6.7. З кожного питання порядку денного Комітет більшістю від присутніх на
засіданні приймає рекомендації або пропозиції, що вносяться на розгляд
Голови НААУ, РАУ.
6.8. За результатами засідання секретарем Комітету складається протокол,
який підписується Головою Комітету та секретарем Комітету.
6.9. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення роботи Комітету та
його засідань покладається на Секретаріат НААУ, РАУ.
6.10. Перевірка діяльності Комітету проводиться згідно з рішенням РАУ та в
порядку, визначеному у ньому.
7.
Припинення діяльності Комітету
7.1. Комітет припиняє свою діяльність:
7.1.1. у разі прийняття РАУ рішення про припинення діяльності
Комітету;
7.1.2. у разі припинення діяльності РАУ;
7.1.3. у випадках, передбачених законом.
_____________

