СТАТУТ
Союза Українських Адвокатів у Львові 1
§ 1.
Товариство називається: “Союз Українських Адвокатів у Львові”; осідком його є місто
Львів.
§ 2.
Завданням Товариства є:
а) боронити права, інтересів і достоїнства адвокатського звання;
б) удержувати станові й товариські взаємини між українськими адвокатами і
українськими кандидатами адвокатури;
в) давати собі взаїмну поміч в справах адвокатськго звання;
г) дбати про зріст числа українських членів адвокатського звання дорогою
заохоти та матеріяльної помочі в укінченню студій;
д) давати матеріяльну поміч оставшим без заосмотрення немічним українським
адвокатам і кандидатам адвокатури, і також поміч вдовам і сиротам по українських
адвокатах і кандидатах адвокатури;
е) брати участь у законотворчій праці держави, оцінюючи на зазив
компетентних чинників проєкти законів та даючи ініціятиву до проєктів нових законів;
є) брати посередну участь в юриспруденції, оцінюючи і критикуючи юдикатуру
та інтерпретуючи позитивне законодавство.
§ 3.
Середниками до осягнення цих завдань є:
а) наради в справах звання;
б) товариські збори;
в) безплатне посередництво праці між українськими адвокатами і кандидатами
адвокатури;
г) фонди, які Товариство збирає з вписового, членських вкладок, добровільних
дарів і всіми правно незабороненними способами;
е) наради, опінії, інтерпретації в справах позитивного законодавства і проєкти
до нових законів;
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є) видавання фахового органу.
§ 4.
Товариство складається:
а) з почесних членів;
б) з членів добродіїв;
в) з українських адвокатів, як звичайних членів;
г) з українських кандидатів адвокатури і оборонців для карних справ, як
надзвичайних членів.
§ 5.
Почесних членів і членів добродіїв іменує Загальний Збір на внесення Виділу.
§ 6.
Звичайних

і надзвичайних членів приймає Виділ на основі письменного

зголошення за згодою всіх присутних членів. На випадок спротиву хоч би одного
члена, справа прийняття компетуючого має бути внесена на засідання повного Виділу а
спротивляючі мають обовязок подати причину спротиву. По виясненню причин
спротиву предсідник Виділу зарядить безпосередно і без дискусій голосування, чи
компетуючого належить приняти.
Він

буде принятий, коли за приняттям заявиться 2/3 всіх членів Виділу.

Причини спротиву проти приняття якогось члена остають тайною Виділу. Не вільно їх
поширювати ні протоколувати.
§ 7.
Обовязком членів є піддержувати завдання Союза

в усіх напрямах і

примінюватися до ухвал управи Союза.
§ 8.
Звичайні і надзвичайні члени є обовязані платити одноразове вписове і
оплачувати місячну вкладку в висоті, яка буде ухвалена Загальними Зборами.
§ 9.
Місячні вкладки звичайних і надзвичаних членів, як також доходи з відсотків і
річних біжучих впливів становлять оборотовий фонд, призначений для покриття
видатків щорічного бюджету. Вписове, всякі датки і записи, становлять запасний фонд,
який тільки на основі ухвали Загальних Зборів може бути нарушений, хіба що давець
що іншого постановив відносно свого датку, зглядно запису.
§ 10.
Кажді Загальні Збори можуть на внесок Виділу ухвалити підвижку, або знижку
вписового і місячної вкладки.
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§ 11.
Звичайні члени мають право: брати участь в Загальних Зборах; ставляти внески;
право вибору і вибирання; користуватися всіми уладжуваннями Союза, а також право
участи в усіх користях і полекшах, які прислуговують Союзови. Почесні і надзвичайні
члени мають право користати з уладжень Союза, брати участь в дискусії на Загальних
Зборах, а кандидати адвокатури вибирати зпоміж себе делегата до Виділу для
береження справ кандидатів адвокатури.
§ 12.
Права члена погасають:
а) через виступлення, зголошене Виділови письменно на 3 місяці перед упливом
календарного року;
б) по причині вичеркнення Виділом на випадок неплачення вкладок через 6
місяців;
в) через виключення, як 6 членів Виділу за тим заявиться.
§ 13.
Органами Союзу є:
Загальні Збори, Виділ і Контрольна Комісія.
§ 14.
Звичайні Загальні Збори мають бути скликані Виділом кожного року в місяці
січні. Вони:
а) полагоджують звіти Виділу і Контрольної Комісії;
б) вибирають президента і віцепрезидента

з поміж адвокатів постійно

замешкалих у Львові і 10 членів Виділу, та Контрольну Комісію на 1 (один) рік, а
кандидати адвокатури з поміж себе одного делегата для береження інтересів
кандидатів адвокатури;
в) іменують почесних членів і членів добродіїв;
г) ухвалюють підвижку або знижку вписового і вкладок;
д) ухвалюють зміну статуту і розвязання Союза;
е) рішають про внесення Виділу і такі внески членів, які на 6 днів перед
Загальними Зборами зголошено Виділови на письмі;
є) розпоряджають капіталом резервного фонду.
§ 15.
До важности рішень Загальних Зборів потреба присутности 1/3 части звичайних
членів, а рішення западають безоглядною більшістю голосів. На випадок рівности
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голосів рішає предсідник Загальних Зборів, котрим є президент або віцепрезидент
Союза, а на случай їх перешкоди найстарший в адвокатурі

член Виділу. Вибори

відбуваються картками. До важности ухвали про зміну статуту і розвязання Союза
потрібна щонайменше присутність половини всіх звичайних членів і більшість 2/3
частей числа голосів всіх присутних звичайних членів Союза.
§ 16.
Як Загальні Збори із-за недостачі вимаганої кількости членів не могли-би
відбутися, Виділ скликує протягом 30 днів другі Загальні Збори з тим самим денним
порядком. Ці Збори будуть важні без огляду на число присутніх членів.
§ 17.
Надзвичайні Загальні Збори скликує Виділ:
а) на основі своєї ухвали;
б) на письменне жадання, що найменше 1/3 части звичайних членів;
в) на таке жадання двох третих надзвичайних членів.
§ 18.
Виділ складає з президента, віцепрезидента, 10 членів і одного делегата
кандидатів адвокатури, вибраних Загальними Зборами на один рік (як в §14). Виділ
вибирає з поміж себе другого віцепрезидента, секретаря, скарбника і господаря, та
заступників трьох останніх.
§ 19.
До важности ухвал Виділу потреба присутности президента або віцепрезидента
і 7 членів Виділу. Ухвали западають безоглядною більшістю голосів, а на випадок
рівної кількости голосів рішає предсідник. Делегат кандидатів адвокатури має право
брати участь у всіх засіданнях Виділу з дорадчим голосом, одначе з виключенням його
присутности при обміркованню особистих справ адвокатів і конфліктів між
адвокатами.
§ 20.
Виділ заряджує фондами Союза і полагоджує всі чинности незастережені
Загальним Збором і Контрольній Комісії. В ціли береження гідности, поваги і прав, та
в ціли стеження за виконанням обовязків адвокатського звання є Виділ управнений і
обовязаний видавати відповідні зарядження і доручення як звичайним так і
надзвичайним членам, як також уділяти догану за помічені неправильности.
§ 21.
Союз

репрезентує

на

зверх

президент,

на

випадок

його

перешкоди

віцепрезидент. Всі письма і оповістки Союза підписує президент або віцерезидент і
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один член Виділу. Оповістки будуть поміщені принайменше в одній а по змозі в двох
українських львівських часописах.
§ 22.
Контрольна Комісія складається з 3 членів, котрі не належуть до Виділу.
Обовязком її є провірювати книги касові і касу Союза і здавати з того звіт що року
Загальним Зборам.
§ 23.
Спори, які повстали би в Союзі між його членами рішає Мировий Суд, до
котрого кожда спірна сторона вибирає по одному судді з членів Союза, а ті вибирають
зверхника. На випадок незгоди що до зверхника, визначує його Виділ. Відклику від
рішення Мирового Суду нема. Суд може наложити на одну, зглядно на обі сторони
ведучі спір грошеву кару, яка не може перевисшати 10-кратної суми місячної вкладки,
та яка впливає до запасного фонду Союза.
§ 24.
На випадок розв’язання Союза останні Загальні Збори ухвалюють спосіб
зужиття майна Союза. Як це не наступило би, його майно переходить на українське
правниче Товариство у Львові, а якби такого тоді не було, на “Наукове Товариство
ім.Т.Шевченка у Львові”.
§ 25.
Аж до уконституовання Союза чинности Виділу буде сповняти тимчасова
Управа, вибрана основниками підписаними на поданню, з котрим цей статут буде
предложений Владі. По правосильности статуту Тимчасова Управа скличе перші
конституючі Загальні Збори.
§ 26.
Урядовою мовою Союза і його органів є українська мова.
§ 27.
Письма від Виділу підписує президент або віцепрезидент і один

з членів

Виділу. Документи зізнані іменем Союза має підписувати президент і двох членів
Виділу з печаткою Виділу. Уживана Виділом печать має напис: “Виділ Союза
Українських Адвокатів у Львові”.
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РЕҐУЛЯМІН
Фонду підмоги на випадок смерти ухвалений на ЗВИЧАЙНИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРАХ С.У.А. дня 2 марта 1930р.2
Узгляднюючи тяжке матеріяльне положення адвокатури та незавидну долю вдів і
сиріт по українських адвокатах, Загальні Збори С.У.А. в дні 2 марта 1930р. вирішують зміну
обовязуючого досі реґуляміну фонду підмоги та ухвалюють новий реґулямін слідуючого
змісту:
§1.
При С.У.А. твориться фонд підмоги на случай смерти члена цего фонду.
§2.
Кожний член С.У.А. належить обовязково до фонду підмоги на случай смерти.
§3.
Виділ С.У.А. може звільнити члена від обовязку належання до цего фонду підмоги.
§4.
Фондом завідує Виділ С.У.А. Виділ може покликати до завідування Фондом окрему
Комісію, в склад которої можуть входити, також члени з поза Виділу.
§5.
Фонд є адміністрований окремо і не може бути злучений з іншими фондами Союзу.
§6.
Фонд підмоги є власністю лише тих членів, що до нього належать і складається,
зглядно твориться:
1) з вкладки, яку складає кожний член відразу в цілости при вступленню до С.У.А.; ця
вкладка на кожний випадок смерти виносить рівновартість 1-го ам. доляра т.є. 9 зол.;
евентуальну зміну висоти вкладки ухвалюють на внесення Виділу члени Фонду на
Загальних Зборах С.У.А.;
2) з квот переказаних до цего фонду Виділом Союза;
3) з записів і добровільних жертв на цю ціль зложених;
4) з власних відсотків.
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§7.
Коли наслідком смерти члена фонду наступить виплата підмоги мають всі члени фонду
протягом 8 днів по візванню їх Виділом зложити поновну вкладку рівновартости 1-го амер.
доляра. Член, що мимо упемнення не зложить цеї поновної вкладки, тратить всі права до
фонду, а з окрема право звороту вплачених вкладок.
Якщо наступилоби рівночасно кілька случаїв виплати, то всі члени мають протягом
означених вище 8 днів заплатити тільки разів рівновартість 1-го амер. доляра, кілько було
случаїв виплати.
§8.
Виплата підмоги наступає лише тоді, коли померший член належав до Фонду щонайменше
через два місяці і не залягає з вкладками до нього.
Смерть члена протягом цих двох місяців не дає права жадати виплати підмоги.
§9.
Підмога виносить на рік 1930-й 80% вплачених членами вкладок.
Висоту підмоги на кождий слідуючий рік означати на внесення Виділу члени Фонду на
Загальних Зборах С.У.А.
§10.
Право користати з цего Фонду прислугує вдові, яка до хвилі смерти оставала в спільнім
подружнім життю; колиб такої вдови не було, дітям помершого; колиби і дітей не було,
батькам помершого, о скілько були на його удержанню, а кінці колиб і батьків не було,
сестрам і братам, котрих померший удержував, або особі вказаній за життя. В браку
означених вище осіб може наступити виплата підмоги тій особі, котра понесла кошти
лікування і похорону помершого адвоката, але тільки до висоти дійсних конечних видатків.
§11.
Виплата підмоги для управнених осіб наступає без огляду на стан заможности помершого
адвоката.
§12.
Хто перестав бути адвокатом, значить зістав вичеркнений з лісти адвокатів не може жадати
звороту вкладок, вплачених ним до фонду. Однак в случаях заслугуючих на узгляднення,
може Виділ С.У.А., в разі смерти адвоката, котрий перестав виконувати адвокатуру і не був
членом С.У.А. признати особам управненим на основі §10 сего реґуляміну, лише зворот
вкладок вплачених помершим адвокатом. Виділ може по провіренню причини вичеркнення
вирішити виплату цілої або частини підмоги.
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§13.
Всі виплати з фонду доконується в міру членських вплат до фонду, а Союз не відповідає за
недоповнення фонду членами.
§14.
В міру потреби сей реґулямін може бути змінений або доповнений на внесення Виділу на
кождочасних Загальних Зборах С.У.А., ухвалою присутніх членів Фонду.
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