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громадяни» в рамках проекту Всеукра~нського iнновацiйного

в особi Президента Тимоiпенко Ганни та Рада адвокатiв КиУвськЫ

областi в особi Голови Бойка Петра, надалi iменованi «Сторони», з метою здiйснення
партнерства та ефективнЫ спiвпрацi фахiвцiв у сферi права, iнформацiY та комунiкацiй,
розвитку громадянського суспiльства, захисту прав та законних iнтересiв людини, протидi~
корупцiУ, створення новоТ генерацiТ юристiв керуючись чинним законодавством УкраУни та
принципами рiвностi, доброчесностi, взасморозумiння та взаемних iнтересiв, добросовiсного
виконаяня зобов’язань i поваги,
уклали цей Меморандум про наступне.

Стаття 1. ПРЕдМЕТ МЕМОРАНдУМУ
1.1 .Основним предметом Меморандуму с спiвпраця для досягненкя статутних цiлей
Сторiн.
1.2.
3 метою виконання цього Меморандуму, Сторони визначають наступнi
напрями взасмного спiвробiтництва:
1.2.1
об’сднаяня професiйних знань та досвiду фахiвцiв у сферi права та
законодавства;
1.2.2
розвиток високого етичного рiвня у професiйних вiдносинах юристiв всiх
юридичиих спецiалiзацiй як с громадянами, так i мiж собою;
1.2.3
посилення poni
професiйних недержавних громадських
обсднаиь,
адвокатських об’сднань, органiв адвокатського, суддiвського та прокурорського
самоврядування i засобiв масовоТ iнформацiТ та забезпечення координацiТ ix дiяльностi;
1.2.4
висвiтлення фахових проблемних питаиь, якi виникають у суспiльно-правових
вiдносинах;
1.2.5

пiдвищення правовоi обiзнаностi та культури громадян;

1.2.6
проведения спiльних заходiв, лекцiй, семiнарiв та взасмне сприяння у ix
реалiзацii кожнiй зi сторiн;
1.2.7 активна пiдтримка протидiТ корупцii в оргаяах влади та судах;
1.2.8 забезпечення принципу «fair play» в юриспруденцiУ та демонстрацiя можливостей
дiйсно чесноУ дiяльностi украiнських юристiв;

1.2.9 забезнечення умов для вiдновлення довiри суспiльства до юридично~ професi~;
1.2.10
середовища;
1.2.11
1.2.12

створення

самостiйного, професiйного, iнтелектуального юридичного

забезпечення спiвпрацi юристiв ycix рiВНiв;
пiдвищення рiвНя забезпечення прав людини та громадянина в Укра~нi;

1.2.13
створення умов для активного розвитку самоврядування професiйних
юридичних спiльнот;
1.2.14. приведения етично~ складово~ дiяльностi адвокатiв до свропейських стандартiв;
1.2.15.

будь-якi iншi види спiвробiтництва, узгодженi Сторонами.

Стаття 2. HAMiPH

СТОРШ

2. у рамках цього Меморандуму Сторони:
2.1. спiльними дiями забезпечують незалежне та дiеве адвокатське самоврядування та
вiдновлення довiри громадян до адвокатiв;
2.2
сприяють розвитку спiвпрацi Сторiн з органами державно~ влади, iншими
громадськими обеднанням, засобами масовоТ iнформацi~ та професiйними учасниками
юридичного середовища;
2.3
подають пропозицi~ до органiв державно~ влади та мiсцевого самоврядування з
питань, що стосуються предмета цього Меморандуму;
2.4

надають взасмну пiдтримку, в межах повноважень, iнiцiативам Сторiн;

2.5
здiйснюють спiльнi дi~ щодо залучення представникiв державних органiв,
засобiв масово~ iнформадi~, юристiв на кожному рiвнi держави з метою обговорення та
надання пропозицiй з питань протидi~ корупцi~ у правовiй сферi;
2.6
органiзовують 1 беруть участь у спiльних заходах (у т.ч. семiнарах, <круглих
столах», конференцiях тощо) з метою обговорення питань боротьби з корупцiсю у
юриспруденцi~ та забезпеченнi довiри суспiльства до юристiв, формування пропозицiй щодо
змiн у законодавствi, роз’яснення актуальних питань серед суспiльства, а також iнших
питань, що належать до предмета цього Меморандуму;
2.7
здiйснюють спiльну iнформацiйно просвiтницьку дiяльнiсть та проекти для
досягнення мети, передбачено~ дим Меморандумом;
—

2.8
пропагують свою дiяльнiсть за допомогою засобiв масово~ iнформацiY, в тому
числi шляхом органiзацi~ та проведения спецiалiзованих телевiзiйних та радiопрограм,
створення i поширення кiно вiдео аудiо та полiграфiчно~ продукцiL
-,

-,

2.9 спiльно здiйснюють контроль за додержанням законодавства щодо конфлiкту
iнтересiв у дiяльностi адвокатiв;
2.10 спiвпрацюють з мiжнародними органiзацiями у сферi боротьби з корупцiсю у
дiяльностi адвокатiв.
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Стаття

З. ВЗАСМОдIЯ СТОРIН

3.1
Сторони здiйснюють взасмодiю в формi погоджених робочих зустрiчей,
засiдань, листування через уповноважених представникiв Сторiн.
3.2
Сторони проводять взасмнi консультацi~, зустрiчi фахiвцiв для обмiну дiловою
iнформацiсю з конкретних програм та проектiв.
3.3
Для вирiшення конкретних питань свого спiвробiтництва Сторони можуть
створювати робочi групи та тимчасовi органи з представникiв Сторiн та з правом залучення
стороннiх фахiвцiв.
3.4.
При виконаннi цього Мемораидуму, Сторони гарантують конфiденцiйнiсть
iнформацi~ та зобовtязуються не розголошувати й не передавати отриману ними iнформацiю
Третiм особам, за винятком випадкiв, передбачених законоданчими актами Укра~ни та
письмовЫ згоди iншо~ Сторони.
Стаття 4. IНШI
4.1.

УМОВИ

Цей Меморандум не накладас на Сторони нiякнх фiнаясових зобов’язань.

4.2.
Спори та розбiжностi мiж Сторонами з питань, що належать до сфери дi~ цього
Меморандуму, будуть вирiшуватися шляхом переговорiв або консультацiй мiж Сторонами.
Порядок вирiшення спорiв та розбiжностей, що виникають при реалiзацi~ договорiв (угод),
що укладаються для проведення операцiй в рамках цього Мемораидуму, встановлюсться
договорами (угодами).
4.3.
Змiни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у письмовiй формi
за пiдписом уповноважених осiб Сторiн i с невiд’смною частиною цього Меморандуму.
4.4.
Цей Меморандум набувас чинностi з дня його пiдписання обома Сторонами та
дiс до моменту його розiрвання обома Сторонами за взасмною згодою або за бажанням
однid зi Сторiн з попереднiм повiдомленням iншо~ Сторони не менше нiж за 30 днiв.
Розiрвання цього Мемораядуму не тягне розiрвання договорiв (угод), укладених мiж
Сторонами щодо фiнаясування окремих проектiв.
4.5.
Текст цього Меморандуму складено у двох примiрниках, по одному
примiрнику для кожно~ Сторони.
Стаття 5. ШдПИСИ CTOPIH

Г.Тимошенко

П. Бойко

МАНIфЕСТ
Всеукраiнського iННоВацiйног~
руху юристiв ( IРЮ)

VLR.U.
Сьогоднi УкраТна одна з найбiльш Корумпованих краТн свiту. державна система
не зацiкавлена у викорiненнi корупцiТ, адже нона основа П iснування. Це Призвело до
жахливого становища в краТнi, всеосяжноу недовiри як державнiй владi, так i П
окремим iнсТитутам: погтiцiТ, судам та прокуратурi. Люди почувають себе
беззахисними та знеВiреними. Суспiльство негативно ставиться до бiльшостi юристiв
як до осiб, що заробляють на Людському ropi. Значною мiрою вiдПовiдальнiсть за це
лежить на професiйному середовищi Юристiв як найбiльш свiдомих та професiйно
обiзнаних громадянах.
Ми, юристи новоТ генерацi~, усвiдомлюiочи свою вiдповiдальнiсть за кризу
сьогодення в правовiй системi, пiдписусмо цей манiфест i Об’сднусмося заради
сТворення новы дiйсностi та подолання «правовоТ» корупцiТ в УкраТнi.
Ми вiримо у свiй професiоналiзм та досвiд. Вiримо в можливiсть успiшнЫ
роботи без ВИкористання корупцiйних зв’язкiв та методiв, а також у створення новы
та справедливоТ генерацiТ юристiв.
Ми Здiйснюсмо свою дiяльнiСть виключно на принципах верховенства права,
законностi,
незалежностi,
демократизму,
справедЛивостi
гуманiзму
та
конфiденцiйностi
Основою нашоТ дiяЛьносТi с Конституцiя Укра~ни, закони УкраТни, пiдзаконнi
акти, Правила професiйноТ етики, яких ми ПоВиннi неухильно дотримуватися
Ми за професiйну та дiсву адвокатуру, яка с основою захисту прав та свобод
Людини й громадянина на територiТ Укратни. Ми за справедливу Прокуратуру, яка с
основою правоохороннот системи держави. Ми за незалежний суд, якому довiряють
люди та в якому завжди можна знайти захист своiх Порушених прав.
Ми можемо працювати на основi чесних Правил (Fair play).
Тiльки об’сднаВшись ми эможемо показати украТнському суспiльству та всьому
свiту, що, незважаючи на Супротив державноy системи, в Укратнi с сПравжнi адвокати
та нотарiуси, незалежнi ПрОкурори та чеснi суддi.
Ми Створюсмо дiйсно самостiйне професiйне юридичне середовище та Станемо
Першим передовим «ешелоном» змiн у правовiй системi Укратни й поступово
поборемо всi Прояви корупцiТ. Це вiднОвИТЬ СусПiльну довiру до правоохоронних
органiв, судiв, аднокатури та надасть можЛивiСть громадянам та бiзнесу вiдчувати
себе в безпецi. Це буде новим СУспiЛьним запитом до професiйного росту юристiв в
Укра~нi та забезпечить гiдне мiсце в праВовiй системi держави.
Юристи новы генерацiт
це фундамент украУнськот держави, тому ми,
затверджуючи ВiдПОВiдНi цiлi та принципи, крокусмо до створення справжньоТ
правовоY держави.
Ми закликасмо всiх юристiв, якi подiЛяють цiлi та Принципи викладенi в цьому
документi, Присднатися до нас та пiдПисатися пiд цим манiфестом
-

—
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МАНIфЕСТ
Всеукрашського iННовацiйного
руху юристiв (ВIРЮ)

V.LR.U.
Сьогоднi Укра~на одна з найбiльш корумпованих краТн свiту. Державна система
не зацiкавлена у викорiненнi корупцiY, адже нона основа ff iснування. Це призвело до
жахливого становища в краYнi, всеосяжноТ недовiри як державнiй владi, так i П
окремим iнститутам: полiцiУ, судам та прокураТурi. Люди почувають себе
беззахисними та зневiреними. Суспiльство негативно ставиться до бiльшостi юристiв
як до осiб, що заробляють на людському ropi. Значною мiрою вiдповiдальнiсть за це
лежить на професiйному середоВищi юристiв як найбiльш свiдомих та професiйно
обiзнаних громадянах.
Ми, юристи новоТ генерацiТ, усвiдомлюючи свою вiдповiдальнiсть за кризу
сьоГодення в правовiй системi, пiдписусмо цей манiфест i об’сднусмося заради
створення новоТ дiйсностi та подолання «правовоТ» корупцiY в Укра~нi.
Ми вiримо у свiй професiоналiзм та досвiд. Вiримо в можливiсть успiшноY
роботи без використання КОрупцiйних зв’язкiв та методiв, а також у створення новоТ
та справедливоТ генерацiТ юристiв.
Ми здiйснюсмо свою дiяльнiсть виключно на принципах верховенства права,
законностi,
незалежностi,
демократизму,
справедливостi,
гумаiiiзму
та
конфiденцiйностi.
Основою нашоТ дiяльностi с Конституцiя УкраТни, закони УкраYни, пiдзаконнi
акти, правила професiйноy етики, яких ми повиннi неухильно дотримуватися.
Ми за професiйну та дiсву адвокатуру, яка с основою захисту прав та свобод
людини й громадянина на територiУ УкраYни. Ми за справедливу прокуратуру, яка с
основою правоохоронноy системи держави. Ми за незалежний суд, якому довiряють
люди та в якому завжди можна знайти захист свЫх порушених прав.
Ми можемо працювати на основi чесних правил (Fair play).
Тiльки Об’сднавшись, ми эможемо показати укра~нському суспiльству та всьому
свiту, що, незважаючи на супротив державноУ системи, в УкраТнi с спраВжнi адвокати
та нотарiуси, незалежнi прокурори та чеснi суддi.
Ми створюсмо дiйсно самостiйне професiйне юридичне середовище та станемо
першим передовим <‘~ешелоном» змiн у правовiй системi Укра~ни й поступово
поборемо всi прояви корупцiТ. Це вiдновить СуСпiльну довiру до правоохоронних
органiв, судiв, адвокатури та надасть МОЖЛИВiСТЬ громадянам та бiзнесу вiдчувати
себе в безпецi. Це буде новим Суспiльним запитом до професiйного росту юристiв в
УкраТнi та забезпечить гiдне мiсце в правовiй системi держави.
Юристи новоУ генерацi~
це фундамент укра~нськоY держави, тому ми,
затверджуючи вiдповiднi цiлi та принципи, Крокусмо до створення справжньоТ
правово~ держави.
Ми закликасмо acix Юристiв, якi подiляють цiлi та принципи, викладенi в цьому
дОкументi, присднатися до нас та пiдписатися пiд цим манiфестом.
-
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МАШфЕСт
Всеукраiнського iННовацiйного
руху юристiв (ВIР •)

V.I.R.U.
Сьогоднi УкраТна одна з найбiльтл коруМпованих краУн свiту. Дер>кавна система
не зацiкавлена у Викорiненнi корупцiY, адже нона основа П iснування. Це призвело до
жахливого становища в краYнi, всеосяжно? недовiри як державнiй владi, так i П
окремим iнститутам: полiцiТ, судам та прокуратурi. Люди почувають себе
беззахисними та зневiреними. Суспiльство негативно ставиться до бiльшостi Юристiв
як до осiб, що заробляють на людському ropi. Значною мiрою вiдповiдальнiсть за це
лежить на професiйному середовищi юристiв як найбiльш свiдомих та професiйно
обiзнаних громадянах.
Ми, юристи новоY генерацiY, усвiдомлюючи свою вiдповiдальнiсть за кризу
сьогодення в правовiй системi, пiдписусмо цей манiфест i Об~сднусмося заради
створення новоY дiйсностi та подолання «правовоТ» корупцiТ в Укратнi.
Ми вiримо у свiй професiоналiзм та досвiд. Вiримо в можливiсть успiшноY
роботи без використання корупцiйних зв’язкiв та методiв, а також у створення новоТ
та справедливоу генерацiY юристiв.
Ми ЗдiйснюСМо свою дiяльнiсть виключно на принципах верховенства права,
законностi,
незалежностi,
демократизму,
справедливостi,
гуманiзму
та
конфiденцiйностj.
Основою нашоТ дiяльностi с Конституцiя УкраТни, закони УкраТни, пiдзаконнi
акти, правила професiйнот етики, яких ми повиннi неухильно дОТримуватися.
Ми за професiйну та дiсву адвокатуру, яка с основою захисту прав та свобод
людини й громадянина на територiY Укра~ни. Ми за справедливу прокуратуру, яка с
ОСНОВОЮ правоохоронноy системи держави. Ми за незалежний суд, якому довiряюТь
люди та в якому завжди можна знайти захист свЫх порушених прав.
Ми можемо працювати на основi чесних правил (Fair play).
Тiльки об’сднавшись, ми эможемо показати укра~нському Суспiльству та всьому
свiту, що, незважаючи на Супротив державноY Системи, в УкраТнi с справжнi адвокати
та нотарiуси, незалежнi прокурори та чеснi суддi.
Ми створюсмо дiйсно самостiйне професiйне юридичне Середовище та станемо
першим передовим «ешелоном» змiн у правовiй CuCTCMi Укратни й поступово
поборемо всi прояви корупцiТ. Це вiдновить суспiльну довiру до правоохоронних
органiв, судiв, адвокатури та надасть можливiсть громадянам та бiзнесу вiдчувати
себе в безпецi. Це буде новим Суспiльним запитом до професiйного росту юристiв в
Укра~нi та забезпсчить гiд”е мiсце в правовiй Системi держави.
Юристи новоY генерацi~
це фундамент украТнськоТ держави, тому ми,
затверджуючи вiдповiднi цiлi та принципи, крокусмо до створення справжньоТ
правовоТ держави.
Ми закликасмо Bcix юристiв, якi подiляЮть цiлi та принципи, викладенi в цьогиу
документi, присднатися до нас та пiдпиСатися пiд цим манiфестом
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