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додаток
до Положения про Комiтет з захисту
професiйних прав адвокатiв та реалiзацii
гарантiй адвокатськоi дiяльностi

IНСТРУКЦIЯ З ЗАХИСТУ ПРОФЕСIЙНИХ ПРАВ АДВОКАТiВ
ТА РЕАЛIЗАЦп ГАРАНТIЙ АдВОКАТСЬКОI дiяльностi
(НОВА РЕдАКЦIЯ)

I. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМIНIВ
Термiни вживаються в Iнс~укцi~ з захисту професiйних прав адвокатiв та
реалiзацiТ гараятiй адвокатськоУ дiяльностi (надалi
«Iнструкцiя») у значеннi, яке Yм
надасться Законом Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть», iнпiими актами
законодавства УкраТни, Порядком дiй з питань забезпечення гарантiй адвокатсько~
дiяльностi, захисту професiйних i соцiальних прав адвокатiв, затвердженим рiшенням
Ради адвокатiв УкраТни, Положенням про Комiтет з захисту професiйних прав адвокатiв
та реалiзацiУ гарантiй адвокатськоY дiяльностi (надалi
«Положення»), Правилами
адвокатсько~ етики та iншими актами органiв адвокатського самоврядування, зокрема:
—

Комiтет
Комiтет з захисту професiйних прав адвокатiв та реалiзацй~ гарантiй
адвокатськоТ дiяльностi Ради адвокатiв Ки~вськоТ областi;
Рада адвокатiв Рада адвокатiв КиТвськоY областi;
Голова Комiтету
адвокат, член Комiтету, основною функцiсю якого с
забезпечення керiвництва та координацi~ дiяльностi Комiтету;
Керiвництво Комiтету Голова та заступники Голови Комiтету;
Оперативний черговий особа, яка здiйснюс прийом звернень та повiдомлень
про порупiення професiйних прав адвокатiв, гарантiй адвокатськоТ дiяльностi та iншi
функцi~, визначенi в Положеннi та цiй IнструкцiY та координус членiв Комiтету щодо
захисту Прав та забезпечення дотримання гарантiй;
Черговий адвокат
адвокат, член Комiтету, який добровiльно в порядку
передбаченому Законом УкраТни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть», iншими
актами чинного законодавства УкраУни, Положенням та Iнструкцiсю здiйснюс функцi~
Ради адвокатiв по забезпеченню дотримання вимог Закону щодо захисту адвокатсько~
тасмницi пiд час проведення процесуальних дiй щодо адвокатiв, а також захисту
професiйних прав адвокатiв та забезпечення гарантiй адвокатськоТ дiяльностi, що
випливають, зокрема, зi статей 20, 23 Закону УкраУни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть»;
Вiдповiдальний адвокат
адвокат, член Комiтету, вiдповiдальний за роботу
районного вiддiлення Комiтету, обираний на загальних зборах Комiтету та затверджусться
на посадi Радою адвокатiв, за поданням Голови Комiтету.
—

—

—

—

—

—

—

Районне вiддiленнъi Комiтету
представництво Комiтету у районному центрi
регiону, яке створено Комiтетом для забезпечення оперативного реагування на порушення
професiйних прав та гарантiй адвокатiв по всiй територi~ дi~ Ради адвокатiв та Комiтету.
Повiдомлення про процесуальнi дiУ
повiдомлення вiд службово~ особи, яка
проводить або мае намiр проводити обшук чи огляд житла, iншого володiння адвоката,
адвокатського бюро/об’еднання, примiщень, де здiйснюеться адвокатська дiяльнiсть,
тимчасовий доступ до речей i документiв адвоката, iншi процесуальнi дi~ вiдносно
адвокатiв;
Повiдомлення про порушення професiйних прав повiдомлення вiд адвоката
про порушення його професiйних прав та недотримання гарантiй адвокатсько~ дiяльностi з
проханням щодо належного реагування.
—

—

—

II. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕНпЯ
1. Основною метою дано~ Iнструкцi~ е визначення порядку дiй Комiтету, його
членiв, представникiв Ради адвокатiв та iнших осiб, залучених Комiтетом щодо здiйснення
законодавчо закрiплених повноважень в сприяннi забезнеченню гарантiй адвокатськЫ
дiяльностi, захисту професiйних прав, що прямо та безпосередньо пов’язанi з
професiйною дiяльнiстю адвоката, зокрема, при проведеннi слiдчих дiй чи застосовуваннi
заходiв забезпечення кримiнального провадження.
2. Чиннiсть порядку поширюеться на територiю регiону на якiй проводяться дi~ за
участю представникiв Ради адвокатiв та Комiтету щодо адвокатiв, якi отримали свiдоцтво
про право на занятгя адвокатською дiяльнiстю, мають робоче мiсце та!або здiйснюють
свою дiяльнiсть в Ки~вськiй областi та вiдомостi про яких включено до Сдиного реестру
адвокатiв УкраТни (надалi «Адвокат»).
З. Оперативний черговий та черговi адвокати при здiйсненнi сво~х безпосереднiх
повноважень, що випливають з Положення та IнструкцiY, мають право вийти за ~х межi у
випадках, коли для здiйснення належного захисту прав адвокатiв вiд протиправних дiй
державних органiв i третiх осiб необхiдно вжити заходiв, не передбачених Iнструкцiею, за
умови погодження таких заходiв з Головою Комiтету або з одним iз заступникiв Голови
Комiтету.
—

III. ОПЕРАТИВНЕ РЕАГУВАННЯ
4. Вiдповiдно до Положения в Комiтетi утворюватися та дiе на постiйнiй основi
секцiя оперативного реагування. Кiлькiсть осiб, що дiють в складi секцiY оперативного
реагування визначаеться Головою Комiтету. Повноваження та порядок роботи секцi~
оперативного реагування визначаеться розпорядженням Голови Комiтету.
5. В складi секцiУ оперативного реагування постiйно (цiлодобово, а також у
вихiднi та святковi днi) дiе особа (далi «Оперативний черговий»), як правило один iз
заступникiв Голови Комiтету, який здiйснюе цiлодобовий контроль порушень Прав та
забезпечення дотримання Гарантiй (далi ‘хОперативне чергування»).
6. Оперативний черговий мае наступнi обов’язки:
6.1.
здiйснюе згiдно цiлодобовий прийом та первiсну обробку повiдомлень про
процесуальнi дi~ та повiдомлень про порушення Прав та забезпечення дотримання
Гарантiй, а також узагальнення та систематизацiю отримано~ iнформацi~;
6.2.
забезпечуе своечасне реагування чергових адвокатiв на повiдомлення про
процесуальнi дi~ та повiдомлення про порушення Прав та забезпечення дотримання
Гарантiй;
6.3.
iнформуе чергових адвокатiв вiдносно подiУ порушення Прав та
забезпечення дотримання Гарантiй та розвитку ситуацiY до прибуття на мiсце, передае
iнформацiю про перебiг подiй Головi Комiтету;
-

-
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6.4.
забезпечус роботу з черговими адвокатами, членами Комiтету, учасниками
Комiтету, iншими особами, що беруть участь в дiяльностi Комiтету;
6.5.
здiйснюс комунiкацiю з адвокатом, який потребус допомоги Комiтету;
6.6. iumi функцi~, необхiднi та достатнi, що забезпечують швидке належне
реагування на порушення Прав та забезпечення дотримання Гарантiй.
7. Оперативний черговий може передати всi сво~ обов’язки або ~х частину будь
якому члену Комiтету або працiвнику Секретарiату Ради адвокатiв.
‘V.

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЕРГОВИХ АДВОКАТIВ

8. Члени Комiтету здiйснюють сво~ повноваження щодо представництва Ради
адвокатiв при проведеннi слiдчих дiй чи застосовуваннi заходiв забезпечення
кримiнального провадження та сприяннi забезпеченню Гарантiй, захисту Прав вiдповiдно
до графiкiв чергування, затверджених Головою Комiтету (далi
Черговi адвокати).
Черговi адвокати безпосередньо приймають участь у процесуальних дiях, що пов’язанi
повiдомленнями про процесуальнi дi~ та повiдомленнями про порушення Прав та
забезпечення дотримання Гарантiй.
9. На Чергових адвокатiв покладенi обов’язки визначеннi Положениям, цiсю
Iнструкцiсю та, зокрема:
9.1.
в дати свого чергування вiдповiдно до затверджених графiкiв чергування
здiйснювати цiлодобове чергування протягом 24 годин (з 00.00 дня початку чергування
до 00.00 наступного дня закiнчення чергування) та:
постiйно знаходитися на зв’язку, в тому числi невiдкладно вiдповiдати на всi
телефоннi дзвiнки оперативного чергового, Голови, заступникiв Голови Комiтету та
Голови Ради адвокатiв;
мати постiйний доступ до своd електронно~ пошти;
мати з собою тривожну папку;
мати з собою сучаснi технiчнi засоби комунiкацiL
9.2.
термiново вживати заходiв, необхiдних та достатнiх для реагування на
повiдомлення про процесуальнi дiУ, в тому числi консультування адвоката щодо його
подальших дiй, необхiдних для належного захисту Прав та забезпечення Гарантiй;
9.3.
здiйснювати представництво Ради адвокатiв при проведеннi слiдчих дiй та
застосуваннi заходiв забезпечення кримiнального провадження щодо адвокатiв, зокрема,
пiд час проведення обшуку чи огляду житла, iншого володiння адвоката, примiщень, де
вiн здiйснюс адвокатську дiяльнiсть, тимчасового доступу до речей i документiв адвоката;
9.4.
в необхiдних випадках, за погодженням з Головою Комiтету, здiйснювати
представництво iнтересiв адвокатiв в iнших органах з метою здiйснення належного
захисту Прав та забезпечення Гарантiй останнього;
9.5.
здiйснювати надання правових консультацi~, порад та роз’яснень адвокату,
що звернувся за допомогою внаслiдок порушення Прав та забезпечення Гарантiй, що
нерозривно пов’язанi саме з його професiйною дiяльнiстю;
9.6.
здiйснювати пiдготовку та подачу до компетентних органiв процесуальних
та iнiпих документiв, необхiдних для захисту Прав та забезнечення Гарантiй адвоката, при
необхiдностi брати участь в ~х розглядi;
9.7.
звiтувати в уснiй та письмовiй формi перед Головою Комiтету та його
заступниками про вчинення дiй на виконання свЫх обов’язкiв члена Комiтету.
—

—

-

-

-

У. ОБЛIК ЗВЕРНЕНЬ ТА ПОВIдОМЛЕНЬ,
ЩО НАдХОдЯТЬ ДО КОМIТЕТУ
10.
Повiдомлень про процесуальнi дi~ та про порушення професiйних прав, iншi
звернення до Комiтету фiксуються уповноваженим працiвником Секретарiату Ради

з

адвокатiв в журналi ресстрацiУ (надалi «Журнал»), що ведеться оперативним черговим в
електронному/письмовому виглядi.
11.
Кожне без виключення повiдомлення та звернення фiксусться в журналi з
присвоениям йому вхiдного номеру. В журнал також заносяться вiдомостi про вжитi
заходи за результатами реагування на звернення.
12.
Журнал повинен мiстити наступНi данi (колонки):
порядковий номер запису;
вхiдний номер та дата звернення;
прiзвище, iм’я, по батьковi адвоката, слу?кбово~ особи, iншо~ особи, що
подала!надiслала повiдомлення/звернення, посада та мiсце роботи, контактнi данi;
короткий змiст повiдомлення/звернення;
прiзвище, iм’я, по батьковi чергового адвоката, iншого члена Комiтету, якому
передано для розгляду та вирiшення по суттi повiдомлення/звернення;
стисла
iнформацiя
про
результати
розгляду
та
вирiшення
повiдомлення/звернення (консультацiя, мiра реагування, напрямок для подальшоТ роботи
тощо).
13.
За фактом кожного окремого звернення працiвник Секретарiату Ради
адвокатiв заповнюс картку-звернення, яка повинна мiстити всi данi звернення.
14.
Картка-звернення разом з копiями всiх наявних матерiалiв iз супровiдним
листом передаеться оперативним черговим в максимально стислi термiни черговому
адвокату або iншому члену Комiтету за дорученням Голови або Заступникiв Голови
Комiтету iз зазначення необхiдностi вжиггя заходiв реагування.
—

-

-

-

-

-

УI.

ЧЕРГУВАННЯ АдВОКАТIВ

15.
Чергування адвокатiв е однiею з основних форм дiяльностi Комiтету, як
вiдповiдальний захiд спрямований на виконання функцiй органiв адвокатського
самоврядування щодо захисту Прав та забезпечення Гарантiй з метою невiдкладного
повного та належного виконання функцiй з представництва Ради адвокатiв при проведеннi
процесуальних дiй щодо адвокатiв.
16.
В роботi Комiтету з питань участi членiв Комiтету щодо представництва
Ради адвокатiв регiону пiд час проведения процесуально~ дi~ щодо адвоката беруть участь
Bci без винятку члени Комiтету, а також може брати участь адвокат, який добровiльно
погодився надавати правову допомогу та зарееструвався в реестрi чергових адвокатiв
(надалi
«Черговий адвокат») та мае довiренiсть вiд Ради адвокатiв на вчинення
вiдповiдних дiй.
17.
Чергуваяня, як правило, здiйснюеться групою чергових адвокатiв в кiлькостi
двох осiб. В rpyni чергових адвокатiв за попередньою домовленiстю мiж ними та за
погодженням з Головою або одним iз заступникiв Голови Комiтету обирасться
головуючий черговий.
18.
Головуючий черговий:
здiйснюе керiвництво дiями чергових адвокатiв при здiйсненнi сво~х функцiй з
представництва Ради адвокатiв при проведеннi процесуальних дiй щодо адвокатiв;
дае окремi доручення членам групи чергових адвокатiв щодо вчинення ними
конкретно-визначених дiй;
готус та або надае доручення пiдготувати (заповнити бланки) документiв (актiв
опитування, звiтiв i тому подiбне) за результатами участi в проведених процесуальних
дiях;
звiтуе перед Головою, заступниками Голови Комiтету та за необхiдностi Головою
Ради адвокатiв про вчиненнi дiТ групою чергових адвокатiв та вжиттi заходи з метою
ф iксацiТ та усунення порушень при проведенi процесуальних дiй.
—

-

-

-

-
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19.
Чергування кожного члена Ради адвокатiв здiйснюсться не менше одного
разу на мiсяць вiдповiдно до графiку чергування, затвердженого Головою Комiтету.
20.
Графiк чергування на наступний мiсяць створюсться заступником Голови
Комiтету не пiзнiше нiж за п’ять робочих днiв до початку наступного календарного мiсяця
та передасться на затвердження Головi Комiтету.
21.
Голова Комiтету затверджус графiк чергування не пiзнiше нiж за три
календарнi днi до початку наступного календарного мiсяця.
22.
до моменту передачi на затвердження Головою Комiтету графiку
чергування члени Комiтету можуть клопотати про змiну дат свого чергування в
наступному календарному мiсяцi.
23.
В paai неможливостi здiйснення чергування черговим адвокатом вiдповiдно
до затвердженого Головою Комiтету графiку чергування член Комiтету зобов’язаний
термiново, не пiзнiше нiж за 2 календарнi днi до дати чергування самостiйно знайти особу
члена Комiтету та погодити з ними можливiсть виконувати обов’язки чергового
адвоката на конкретнi дати. Про вказанi змiни в графiку чергування вiдповiдний член
Комiтету того ж дня письмово (поштою та!або електронною поштою) повiдомляс секцiю
оперативного реагування, Голову та заступникiв Голови Комiтету, а також може
повiдомляти iнших чергових адвокатiв з числа призначено~ колегi~ адвокатiв на конкретну
календарну дату.
24.
В разi якщо в члена Комiтету з’явилися поважнi невiдкладнi причини
неможливостi здiйснення чергування в день чергування, вiн зобов’язаний невiдкладно
вчинити дi~ по замiнi свосY особи та невiдкладно (протягом однiс~ години з моменту коли
вiн дiзнався про неможливiсть виконання сво~х обов’язкiв) повiдомити усно (дзвiнком по
телефону) та письмово (електронною поштою, смс-повiдомленням) секцiю оперативного
реагування, Голову та заступникiв Голови Комiтету та iнших чергових адвокатiв з числа
призначеноY колегi~ адвокатiв.
25.
Голова Комiтету, оперативний черговий та черговий адвокат при здiйсненнi
свЫх обов’язкiв користуються, зокрема, Положениям, Iнструкцiсю, вмiстом тривожно~
папки, пам’ятками, проектами документiв та зразками процесуальних актiв, розроблених
та затверджених Комiтетом.
—

VII.

ПОРЯДОК РЕАГУВАННЯ КОМIТЕТОМ НА ПОВIДОМЛЕННЯ ПРО
ПРОЦЕСУАЛЬНI ДI~ ТА ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ

26. При отриманнi Комiтетом/Радою адвокатiв повiдомлення про процесуальнi дiУ
та про порушення процесуальних прав оперативний черговий, Голова Комiтету/Ради
адвокатiв забезпечують участь члена!iв Комiтету, як правило чергових адвокатiв, у
вiдповiднiй процесуальнiй дiY.
27. Черговий адвокат зобов’язаний:
27.1. вчасно прибути у зазначенi в повiдомленнi про про цесуальнi дiТ мiсце й час
для проведення процесуально~ дiТ, пiсля чого невiдкладно проiнформувати про це Голову
Комiтету або його заступникiв;
27.2. виконувати всi належнi дi~ (з’ясовувати ситуацiю (фактичнi обставини
справи), роз’яснювати вiдповiдними особам необхiднiсть дотримання прав та
забезпечення дотримання Гарантiй адвокатiв, складати вiдповiднi акти i таке iнше);
27.3. проiнформувати Голову Комiтету та!або його заступникiв про початок
процесуально~ дi~ або вiдмову службовоТ особи вiд П проведення, пiсля закiнчення
процесуальноТ дi~ невiдкладно проiнформувати про П закiнчення, а також про виявленi
порушення Прав та забезпечення дотримання Гарантiй;
27.4. попередити службову особу, яка проводить слiдчу дiю про необхiднiсть
неухильного забезпечення дотримання Гарантiй та забезпечити унеможливлення
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порушення адвокатськЫ тасмницi щодо речей та докуменТiв, якi знаходяться у
примiщеннi/володiннi адвоката;
27.5. перед початком слiдчо~ дi~ отримати та!або ознайомитися (сфотографувати)
копiю ухвали слiдчого суддi про проведення вiдповiднЫ процесуально~ дiY та перевiрити П
на вiдповiднiсть вимогам Кримiнального процесуального кодексу Укра~ни та Закону
Укра~ни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть». У випадку невiдповiдностi ухвали
слiдчого суддi вимогам закону, в тому числi незазначення перелiку речей i документiв, що
планусться вiдшукати, виявити чи вилучити пiд час проведения слiдчоТ дiТ, а отже,
встановлення порушення вимог частини друго~ статтi 23 Закону Укра~ни «Про адвокатуру
та адвокатську дiяльнiсть», уповноважений член Комiтету повiдомляс службову особу,
яка проводить процесуальну дiю, про вiдсутнiсть правових пiдстав для проведения
вiдповiдно~ дi~;
27.6. з’ясувати у адвоката!уповноваженоY особи адвокатського об’сднання про
наявнiсть речей, документiв, якi планусться виявити вiдповiдно до ухвали слiдчого суддi у
примiщеннi/володiннi адвоката та чи мiстять зазначенi речi i документи, в тому числi носiТ
iнформацiТ предмет адвокатськоТ тасмницi, чи вiднесенi воин до речей i документiв доступ
до яких заборонений;
27.7. у разi наявностi у примiщеннi/володiннi адвоката речей, у тому числi носi~в
iнформацiУ/документiв, вiдшукуваних вiдповiдно до ухвали слiдчого суддi: якщо останнi
складають предмет адвокатськоУ тасмницi, запропонувати службовiй особi, яка виконус
слiдчу дiю, з метою дотримання вимог Закону УкраYни «Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть», надати адвокатовi можливiсть отримати вiд клiснта згоду на зняття з
зазначених речей, в тому числi носiТв iнформацi~i/документiв статусу адвокатсько~
тасмницi та надання дозволу на ~х передачу особi, яка проводить слiдчу дiю;
27.8. опечатувати доступ до примiщення, речей, у тому числi електронних носi~в
iнформацi~ та/або документiв, комп’ютернЫ технiки, мобiльних телефонiв тощо, доступ
до яких заборонено;
27.9. в повному обсязi та належним чином виконувати обов’язки та користуватися
правами, якi визначенi чинним законодавством Укра~ни, зокрема: ставити запитання
присутнiм на процесуальнiй дi~; подавати своТ зауваження та заперечення щодо порядку
проведения процесуально~ дiТ, що зазначаються у протоколi процесуально~ дiY; фiксувати
обставини вiдповiдноТ процесуально~ дiУ шляхом здiйснення аудiо-\вiдеозапису подiй,
складання вiдповiдних актiв; оскаржувати протиправнi дi~ службових осiб, якi беруть
участь у проведеннi процесуальнЫ дi~; ознайомитися з протоколом проведения
вiдповiднЫ процесуальноY дiУ та/або отримати його копiю (фотокопiю), вносити до нього
свЫ зауваження (за Tx наявностi); отримувати копiТ вiдповiдних процесуальних
документiв.
28.
Протягом 2-х робочих днiв з моменту проведения процесуальноТ дiТ,
черговий адвокат повинен подати до Комiтету письмовий звiт (у формi, розробленiй та
затвердженiй Комiтетом) з обов’язковим зазначенням: вiдомостей про адвоката щодо
якого було проведено процесуальну дiю, реквiзитiв ухвали про дозвiл на проведения
процесуальноТ дiТ, реквiзитiв протоколу про проведения процесуальноТ дiТ, перелiку осiб,
що приймали участь у процесуальнiй дiУ, результатiв виявлених фактiв порушення вимог
Закону УкраУни «Про адвокатуру та адвокатську дiяльнiсть» щодо адвокатськоТ тасмницi
пiд час проведення процесуальноТ дiТ, порушення Прав та забезпечення дотримання
Гарантiй адвоката, вжиттi заходи фiксацiт, усунення порушення Прав та iнше.
Вiдповiдальним за приймання, зберiгання та облiк таких письмових звiтiв с сектор
оперативного реагування.
29. Обмiн повiдомленнями мiж оперативним черговим, Головою Комiтету, його
заступниками та черговими адвокатом пiд час участi у процесуальних дiях, здiйснюсться
за допомогою телефонного та/або електронного зв’язку.
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30. При отриманнi Комiтетом повiдомлення або iншоY iнформацiТ про проведения
процесуальних дiй щодо адвоката, у час коли така дiя вже проводиться, закiнчусться або
коли фiзично неможливо прибути у зазначенi в такому повiдомленнi мiсце й час, Голова
Комiтету та!або його заступники вживають належних та достатнiх заходiв щодо усунень
порушень прав адвокатiв та закону iншим максимально доступними способами.
31. Голова Комiтету може прийняти рiшення про свою та!або заступникiв Голови
особисту присутнiсть при вiдповiднiй процесуальнiй дiТ самостiйно або разом з черговими
адвокатами.
УIII. ТРИВОЖНА ПАПкА
32.
3 метою ефективного фiксування та рацiоналiзацi~ використання часу при
здiйсненнi черговими адвокатами функцiй з представництва Ради адвокатiв при
проведеннi слiдчих дiй та застосуваннi заходiв забезпечення кримiнального провадження,
Комiтетом розроблясться Тривожна папка, що мiстить всi необхiднi матерiали для
забезпечення дiяльностi члена Комiтету.
33.
I{онкретний перелiк iнформацi~ та документiв, в тому числi ~х зразкiв та
бланкiв, а також iнших необхiдних матерiалiв, що входять до Тривожно~ папки,
затверджусться розпорядженням Голови Комiтету.
34.
Тривожна папка створюсться, поповнюсться та оновлюсться секцi€ю з
оперативного реагування або iншою уповноваженою Головою Комiтету особою.
Вiдповiдальнiсть за несвоечасне оновлення, поповнення та передачу членам Комiтету
тривожних папок несе керiвник секцi~ оперативного реагування або iнша уповноважена
Головою Комiтету особа.
35.
Тривожна папка передаеться кожному члену Комiтету пiсля вступу ним до
складу членiв Комiтету разом з посвiдченням члена Комiтету.
36.
По мiрi використання, втрати i тому подiбне перелiку документiв, що мають
бути наявними в Тривожнiй папцi вони пiдлягають оновленню (придбанню, копiюванню
та iнше) вiдповiдним членом Комiтету самостiйно та!або за допомогою вiдповiдального
члена секцiТ оперативного реагування чи iншо~ уповноважено~ Головою Комiтету особи.
37.
В разi припинення повноважень адвоката, як члена Комiтету, його особиста
тривожна папка разом iз посвiдченням члена Комiтету передаеться до секцiТ з
оперативного реагування або iншоУ уповноважено~ Головою Комiтету особи.
IХ. РЕАЛIЗАЦIЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКIВ КОМIТЕТОМ ПРИ НАДХОдЖЕННI
ЗВЕРНЕНЬ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГАРАНТТЙ
38. Звернення адвокатiв та iнших осiб (далi
Заявник), яким вiдомо про факт
порушень Прав та забезпечення дотримання Гарантiй здiйснюсться в письмовiй формi на
iм’я Голови Комiтету та!або Голови Ради адвокатiв та подасться до Секретарiату Ради
адвокатiв в робочi днi та години.
39. Звернення повинно мiстити:
найменування органу адвокатського самоврядування, прiзвище, iм’я, по
батьковi посадово~ особи, до якого подасться звернення;
найменування або прiзвище, iм’я, по-батьковi заявника, а також його
представника, якщо заява подаеться представником, ~х мiсце проживания (перебування)
або мiсцезнаходження, поштовий iндекс, номери засобiв звtязку, адреса електроннЫ
пошти;
стислий виклад фактичних обставин справи та ~х правова квалiфiкацiя;
змiст звернення, вимог, пропозицiй заявника;
зазначення доказiв, що пiдтверджують кожну обставину;
перелiк документiв, що додаються до звернення.
—
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Звернення пiдписуеться заявником або його представником iз зазначенням дати
його подання.
Звернення мае мiстити достовiрну, точну та повну iнформацiю про фактичнi
обставини справи.
Якщо звернення подаеться представником заявника, до звернення додаеться
довiренiсть чи iнпiий документ, що пiдтверджуе його повноваження.
40. В разi невiдповiдностi звернення вимогам, передбаченим цiею Iнструкцiею
уповноважений член Комiтету залишас звернення без руху, про що повiдомляс заявника
та надас йому час достатнiй для усунення недолiкiв.
41. Якщо заявник у встановлений строк не виконас вимоги члена Комiтету про
усунення недолiкiв, звернення вважаеться неподаним i повертаеться заявниковi.
Крiм цього, звернення повертаеться у випадках, коли:
заявник до моменту початку розгляду та вирiшення питания по сутi подан
заяву про повернення йому ранiше поданого ним звернення;
звернення вiд iменi заявника подано особою, яка не мае повноважень на таку
подачу i звернення за свосю сутгю е на шкоду Правам та Гарантiям;
справа не пiдвiдомча Комiтету та Радi адвокатiв.
42. Звернення, оформленi належним чином i поданi у встановленому порядку,
пiдлягають обовязковому прийняттю та розгляду.
43.
Письмове звернення без зазначення мiсця проживания, не пiдписане
автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнасться
анонiмним i розгляду не пiдлягае.
44.
Не розглядаються повторнi звернення вiд однiеТ i тid ж особи з одного i того
ж питання, якщо перше вирiшено по сутi або заявник iз початку свiдомо подан
неправдиву, неточну або неповну iнформацiю, що неможливо виправити. Рiшення про
припинення розгляду такого звернення приймас Голова або його уповноважений
заступник, про що повiдомляеться особi, яка подала звернення.
45.
Звернення адвоката, що надiйшло до Комiтету та не стосуються проведения
щодо нього слiдчоУ дi~ чи застосування заходу забезпечення кримiнального провадження
онлайн, за дорученням голови Комiтету та!або заступником Голови Комiтету
розподiляються мiж членами Комiтету (колегiями членiв) з врахуванням такоТ iнформацiт:
кiлькiсть справ, що надiйшла на розгляд члена Комiтету;
складнiсть справи;
форма участi члена Комiтету у розглядi справи;
наявнiсть обставин, що виключають або не допускають участi члена Комiтету у
розглядi справи;
кiлькiсть справ, що пiдлягае розгляду членом Комiтету, в разi виконання ним
iнших повноважень, не пов’язаних iз виконанням обов’язкiв, як члена Комiтету.
46.
Особа, яка звернувся до Комiтету або Ради адвокатiв з питань дiяльностi
Комiтету, мае право:
особисто викласти аргументи особi, що перевiряла звернення, та брати участь у
перевiрцi поданого звернення;
знайомитися з матерiалами перевiрки;
подавати додатковi матерiали;
бути присутнiм при розглядi звернення на засiданнi Комiтету;
користуватися правовою допомогою адвоката або представника;
отримувати письмову вiдповiдь про результати розгляду заяви чи скарги;
висловлювати усно або письмово вимогу щодо дотримання таемницi розгляду
звернення.
47.
Особа, яка звернулася iз зверненням до Комiтету та/або Ради адвокатiв з
питань дiяльностi Комiтету, зобов’язана:
-
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на вимогу членiв Комiтету подавати додатковi матерiали;
бути присутнiм при розглядi заяви чи скарги, якщо Комiтет та/або член/и
Комiтету визначить таку присутнiсть обов’язковою;
чiтко та повно надавати правдивi вiдповiдi по сутi поставлених членами Комiтету
запитань.
48.
У разi особливоУ складностi у вирiшеннi звернення воно може за
погодженням з Головою та!або заступником/ами Голови Комiтету виноситися на
найближче засiдання Комiтету для його розгляду та вирiшення по сутi.
Х. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ
-

-

49.
При здiйсненнi дiй, передбачених цiсю Iнструкцiсю Голова Комiтету або
його заступники можуть прийняти рiшення про залучення до таких дiй iнших осiб,
зокрема, представникiв мiсцевих, всеукраТнських i мiжнародних об’ еднань, створених
адвокатами. Ix залучення та взасмодiя з ними не повиннi порушувати положения чинного
законодавства та Правила адвокатськоТ етики.
50.
Адвокати, що звернулися до Ради адвокатiв та Комiтету за захистом своiх
Прав та забезнечення Гарантiй зобов’язанi виконувати законнi та обгрунтованi вимоги
членiв Комiтету та, зокрема, чергових адвокатiв, що здiйснювали представницькi функцii
пiд час проведення слiдчих дiй чи iнших оперативно розшукових заходiв, та зокрема:
надавати повну iнформацiю про себе, про свiй статус та iншi вiдомостi;
пiдписувати акти опитування адвоката та iншi документи, давати доручення з
пiдписання таких документiв iншим особам, яким вiдомi факти здiйснення процесуальних
дiй та якi перебувають у взаемних правовiдносинах (професiйних, сiмейних i таке iнше) з
вiдповiдним адвокатом, щодо якого здiйснювалися вiдповiднi заходи;
звiтувати про результати проведения слiдчих дiй та вжиття заходiв
забезпечення кримiнального провадження, результати своУх дiй та, при наявностi
iнформацii, дiй членiв Комiтету, вчинених з метою захисту Прав та забезпечення
Гарантiй;
51.
В разi невиконання та/або неналежного виконання обов’язкiв покладених на
адвоката цим Положениям, зловживання своiми правами на захист Прав та забезпечення
Гарантiй, вiдомостi про таку неналежну/протиправну поведiнку адвоката е пiдставою для
припинення надання захисту та пiдтримки, а також враховуються при будь-яких
подальших зверненнях до Комiтету чи Ради адвокатiв.
52.
Ненадання додаткових документiв та iнформацiТ адвокатом за
запит/прохання членiв Комiтету, що пов’язанi з вирiшенням по сутi звернення адвоката,
внесения деструктиву в роботу членiв Комiтету може бути пiдставою для притягнення
останнього до дисциплiнарноi вiдповiдальностi за невиконання рiпiення органiв
адвокатського самоврядування.
-

-
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