«БЕЗЗАХИСНІ ЗАХИСНИКИ»

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ ПРАВ ТА ГАРАНТІЙ АДВОКАТІВ В УКРАЇНІ

До вашої уваги представлено коротке резюме Звіту про
порушення прав адвокатів в Україні, які відбувалися у період i
з 2016 року до 2018 року (перший квартал), від Ініціативної
групи із захисту прав адвокатів в Україні та Міжнародного
товариства прав людини — Українська секція. Він
підготовлений за допомогою збирання, узагальнення та
аналізу інформації про порушення прав адвокатів,
акумульованої Національною асоціацією адвокатів України
(Комітетом iз захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської
діяльності НААУ), Асоціацією правників України, Асоціацією
адвокатів України, окремими адвокатами, з повідомлень у
засобах масової інформації.
Метою підготовки Звіту є ще одна спроба привернути увагу
до загрозливих тенденцій у сфері дотримання прав
адвокатів і гарантій здійснення ними адвокатської діяльності.
У будь-якому разі, готуючи цей звіт, ми усвідомлюємо, що
чимала кількість фактів порушення прав адвокатів
залишилася поза увагою, оскільки адвокати не завжди
повідомляють про такі порушення. І ця прикра обставина є
красномовним підтвердженням того, що порушники прав
адвокатів нерідко досягають своїх цілей. Тому щиро
сподіваємось, що опублікована в такий спосіб інформація
стане відомою ширшому загалу осіб та стимулюватиме
розв'язання зазначених проблем.
З найкращими побажаннями!
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Адвокатура — важливий інститут правової держави, що відіграє ключову роль у захисті прав
людини, зокрема права на захист у суді. Завдання адвоката — допомогти особі реалізувати її
права у складній життєвій ситуації та захистити їх, якщо є чи може виникнути їх порушення.
Нерідко така робота становить загрозу для самого захисника, а спроба захистити права
клієнта призводить до порушення прав адвоката.
Порушення прав адвоката, ігнорування гарантій адвокатської діяльності завжди є порушенням
права на захист клієнта захисника. Права, гарантованого на національному та міжнародному
рівнях як одного з визначальних у демократичному суспільстві.
Адвокатська діяльність безпосередньо пов'язана з універсальними та неподільними цінностями
і принципами Організації Об'єднаних Націй, особливо з правами людини та верховенством
права. Ключова роль адвокатури у сфері захисту прав людини підкреслена затвердженими
принципами ООН 1990 року: «для забезпечення належного захисту прав та основоположних
свобод людини ... необхідно, щоб усі люди дійсно мали доступ до юридичних послуг, які
надаються незалежними професійними юристами».

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ,
КРИМІНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ,
КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ
КОДЕКС УКРАЇНИ,
ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО АДВОКАТУРУ
ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ»:
забороняються будь-які втручання і перешкоди
здійсненню адвокатської діяльності;
забороняється вимагати від адвоката надання
відомостей, що є адвокатською таємницею;
життя, здоров’я, честь і гідність адвоката та
членів його сім’ї, їхнє майно перебуває під
охороною держави, а посягання на них тягнуть
відповідальність, передбачену законом;

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ, ЩО
СТОСУЮТЬСЯ РОЛІ ЮРИСТІВ,
УХВАЛЕНІ ВОСЬМИМ
КОНГРЕСОМ ООН:
у тих випадках, коли виникає загроза безпеці
юристів у результаті виконання ними своїх
функцій, влада забезпечує їм належний
захист;
юристи не ототожнюються зі своїми
клієнтами або інтересами своїх клієнтів у
результаті виконання ними своїх функцій;
юристи мають цивільний і кримінальний
імунітет щодо відповідних заяв, зроблених
сумлінно у вигляді письмових подань до суду
або усних виступів у суді, або під час
виконання
ними
своїх
професійних
обов'язків у суді, трибуналі або іншому
юридичному або адміністративному органі;
компетентні
органи
зобов'язані
забезпечувати
юристам
достатньо
завчасний доступ до належної інформації,
досьє і документів, що перебувають у їх
розпорядженні або під їх контролем, щоб
юристи мали змогу надавати ефективну
юридичну допомогу своїм клієнтам. Такий
доступ має бути забезпечений, щойно в
цьому з'являється необхідність;
уряди
визнають
і
забезпечують
конфіденційний характер будь-яких зносин
та консультацій між юристами та їхніми
клієнтами в межах їхніх професійних
відносин.
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забороняється втручання у правову позицію
адвоката;
потрібно вживати всіх заходів для
дотримання, захисту і розвитку
свободи здійснення професії
адвоката без дискримінації і без
невиправданого втручання з боку
влади
або
громадськості,
зокрема, у світлі відповідних
положень Конвенції про захист
прав людини і основоположних
свобод;
адвокати не повинні бути піддані
санкціям або погрозам санкцій
або зазнавати якого б не було
тиску, якщо вони діють відповідно
до деонтологічних норм своєї
професії;
адвокатам не можна відмовляти
в доступі до суду, де вони звикли
працювати, і вони повинні мати
доступ до всіх відповідних справ,
коли вони захищають права та
інтереси своїх клієнтів відповідно
до деонтологічних норм своєї
професії.

забороняється притягати до кримінальної чи
іншої
відповідальності
адвоката
або
погрожувати застосуванням відповідальності
у зв’язку зі здійсненням ним адвокатської
діяльності згідно з законом;
не можуть бути підставою для притягнення
адвоката
до
відповідальності
його
висловлювання у справі, зокрема ті, що
відображають позицію клієнта, заяви у
засобах масової інформації, якщо при
цьому не порушуються професійні обов’язки
адвоката;
забороняється
клієнтом.

ототожнення

адвоката

з

ВИСНОВОК
Проблемою українських правових реалій є ігнорування вимог законів, перш за
все, правоохоронними органами, судами, вищими посадовими особами
держави, які відповідають за контроль їх дотримання.
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залучення захисника як свідка в
процесі;
обшуки офісів і помешкань
адвокатів;
кримінальне переслідування
адвокатів;
ініціювання притягнення адвокатів
до дисциплінарної
відповідальності за правомірні дії.

кримінальне та
дисциплінарне
переслідування
адвокатів або
погрози
переслідуванням:
ототожнення
адвоката
з клієнтом:

затримання адвокатів;
тиск на адвокатів з боку політиків
і громадськості.

Через ототожнення з клієнтом адвокати зазнають тиску з боку політиків, правоохоронців,
громадськості тощо. Особливо адвокати попередніх керівників країни, екс-співробітників
силових відомств або опозиційних активістів нерідко ототожнюються зі своїми клієнтами. Це
вчиняють не лише громадяни та представники ЗМІ, а навіть слідчі, прокурори та судді.
Сприйняття ситуації з ототожненням як нормальної судом та суспільством є ще більшою
загрозою для прав людини, ніж власне факти ототожнення.

позасудові
інструменти
впливу на
адвокатів:

вбивства адвокатів;
напади на адвокатів;
пошкодження майна адвокатів;
погрози та словесні образи.

державних структур
поліції
СБУ

Адвокати можуть бути заарештовані без достатніх правових підстав і з порушенням
гарантованої КПК України процедури кримінального провадження за те, що надавали правову
допомогу своїм клієнтам.
Часті спроби допитати адвоката як свідка задля виключення його участі як захисника через зміну
його статусу. Задля того самого та для заволодіння даними, що становлять адвокатську
таємницю, розповсюджується негативна практика проведення обшуків у адвокатів в офісі та
вдома.
Частішають випадки звернень процесуальних опонентів, представників судових і
правоохоронних органів зі скаргами про притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності задля впливу на правову позицію адвоката.

ненадання
адвокатам доступу
до їхніх клієнтів
й усунення
захисника із
процесу:

невиконання обов’язків щодо
доправлення клієнта для участі у
судовому засіданні;
зловживання правом залучення
адвокатів, які надають безоплатну
вторинну правову допомогу.

Почастішали спроби усунути з процесу адвокатів за договором (яких самостійно обирає
клієнт) через заміну на захисників, призначених Центрами з надання безоплатної вторинної
правової допомоги, що є територіальними відділеннями Координаційного центру з надання
правової допомоги.
Затриманим особам не роз’яснюється право на вибір адвоката, не надається змога
запросити адвоката, якого він бажає бачити своїм захисником, не створюється можливість
зв’язатися з адвокатом та запросити його для отримання правової допомоги.

НАБУ
податкових органів
народних депутатів
радикальних угруповань

приховування доказів;
перешкоджання допиту свідків;
відсутність можливості
конфіденційного спілкування з
клієнтом.

порушення
основних принципів
судочинства:

«невстановлених осіб»
Збираючи докази, адвокати стикаються з повним ігноруванням посадовими особами
адвокатських запитів або отриманням на них відписок, які не містять необхідної інформації.

З НИХ П’ЯТЬ УБИВСТВ (АДВОКАТІВ ЮРІЯ ГРАБОВСЬКОГО, ВІКТОРА ЛОЙКА,
ТЕТЯНИ ПОПОВОЇ, ВАЛЕРІЯ РИБАЛЬЧЕНКА ТА ІРИНИ НОЗДРОВСЬКОЇ) ТА ДВА
ЗАМАХИ НА ВБИВСТВО.

Правоохоронці нерідко перешкоджають вивченню доказів, наполягаючи на розгляді лише
протоколів оглядів, експертних висновків, самого тексту обвинувального акту. Те саме
відбувається й у разі спроб ознайомитись iз доказами в роботі зі свідками.
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ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ НЕГАТИВНИХ ТЕНДЕНЦІЙ
Одним з напрямів у сфері превенції порушень прав
адвокатів повинна стати просвітницька робота. Її основою є
проведення заходів для державних структур, представники
яких часто стають фігурантами порушень прав адвокатів.
Йдеться про такі органи, як прокуратура, зокрема
Генеральна прокуратура України та її підрозділи, МВС, суди,
СБУ, органи державної фіскальної служби, спеціалізовані
органи, такі як НАБУ тощо. Важливо також проводити подібні
заходи і для адвокатської спільноти, наприклад, адвокати, які
надають безоплатну вторинну правову допомогу, повинні
чітко усвідомлювати, в яких випадках їх участь у процесі не
сприяє реалізації, а навпаки — порушує право на захист.
Іще одним превентивним заходом проти порушення прав і
гарантій
адвокатської
діяльності
є
удосконалення
законодавчих норм у цій сфері.

за статтею 397 КК (втручання в діяльність захисника чи представника) - 451 раз (75,5 % від усіх
зареєстрованих офіційно порушень);
за статтею 398 КК (погроза або насильство щодо захисника чи представника) - 127 (21,3 %);
за статтею 399 КК (умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника)
- 16 (2,7 %);
за статтею 400 КК (посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю,
пов’язаною з наданням правової допомоги) - 3 (0,5 %).

Координація дій зацікавлених суб'єктів дасть змогу задіяти
значний експертний потенціал фахівців із різних галузей
знань, зміцнити як горизонтальні, так і вертикальні зв'язки.
Вона має включати: розвиток адвокатської кооперації та
самоврядування, міжнародну комунікацію, співпрацю
представників адвокатської спільноти, судів, прокуратури,
міжнародних і національних суспільно-політичних груп
тощо.
Використання міжнародних механізмів захисту прав адвокатів не
обмежується, як може здатися на перший погляд, виключно
поданням індивідуальних скарг до Європейського суду з прав
людини. Нагадаємо, до його юрисдикції належать факти
порушення Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод державами — членами Ради Європи. Однак, крім
стандартних скарг, у межах цієї інституції є також так звана
інтервенція третьої сторони, яка дає змогу звернути увагу ЄСПЛ на
негативні тенденції у сфері порушення прав людини. Така
можливість повинна використовуватися для розв'язання проблеми з
порушенням прав адвокатів в Україні. Ще одним міжнародним
інструментом, спеціально створеним для протидії порушенням
щодо суддів і адвокатів, є Спеціальний доповідач ООН з питання
про незалежність суддів і адвокатів. Спеціальний доповідач може
втручатися у справи держав, коли йдеться про конкретні випадки
передбачуваних порушень прав людини, що входять до його
мандату. Таке втручання може стосуватися порушень прав
людини, які вже відбулися, відбуваються або цілком імовірно
можуть відбутися. Тому за умови всебічної кооперації
представників адвокатури, інститутів громадянського суспільства
та інших зацікавлених сторін цей інститут може стати ефективним
інструментом захисту прав адвокатів і гарантій адвокатської
діяльності.

Наведена статистика включає лише ті випадки, коли адвокат звернувся із заявою про злочин і
компетентна особа правоохоронного органу (слідчий чи прокурор) внесла дані до ЄРДР.
Статистика не охоплює випадки, коли, на думку правоохоронних органів, протиправні дії проти
адвоката не були пов’язані зі здійсненням професійної діяльності (такі діяння під час реєстрації
в ЄРДР отримують кваліфікацію за загальними статтями Особливої частини КК України).

ВИСНОВОК
Усі тенденції порушень прав адвокатів мають єдиний мотив —
перешкоджання виконанню адвокатом своєї ролі захисника в судовому
процесі. Одним із підтверджень цього є факт порушення кримінальної справи
проти адвоката за статтею, яка була внесена до КК України у 2018 році - 400-1
КК України («Представництво в суді без повноважень»).
Ініціатори цих процесів намагаються перешкодити справедливому судовому
розгляду, ставлячи за мету за будь-яку ціну отримати необхідне рішення суду.
Особи, які порушують права адвокатів, руйнують міжнародну систему
загальнолюдських цінностей, завдаючи удару по таким базовим для цієї
системи поняттям, як верховенство права і права людини.
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ВИСНОВОК
Кожен випадок порушення прав адвоката вимагає пильної уваги з боку
державних органів, громадянського суспільства і міжнародних інституцій,
оскільки є ослабленням можливості адвокатури виконувати свої функції
захисту.
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ІНІЦІАТИВНА ГРУПА ІЗ ЗАХИСТУ ПРАВ
АДВОКАТІВ
виникла як реакція правничої спільноти на масові порушення
професійних прав адвокатів та зазіхання на їх особисту свободу та
недоторканість.

МІЖНАРОДНЕ ТОВАРИСТВО ПРАВ ЛЮДИНИ УКРАЇНСЬКА СЕКЦІЯ
міжнародна громадська організація, яка об'єднує на засадах
добровільності громадян України, іноземних громадян та осіб без
громадянства, головною метою якої є об'єднання зусиль для захисту
невід'ємних людських прав та громадянських свобод в Україні, допомога
особам, переслідуваним за політичними, расовими або релігійними
мотивами.

НАЦІОНАЛЬНА АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ
УКРАЇНИ
єдина офіційна всеукраїнська недержавна некомерційна неприбуткова
професійна організація в галузі адвокатури, головна місія якої об’єднати
всіх
адвокатів
України
для
реалізації
завдань
адвокатського
самоврядування, зростання професійної незалежності та професійної
свободи й гідності.

АСОЦІАЦІЯ ПРАВНИКІВ УКРАЇНИ
всеукраїнська громадська організація, заснована 2002 року, що
об'єднує правників у сильну та впливову професійну спільноту, яка є
потужним голосом правничої громади нашої країни.

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
всеукраїнська громадська неприбуткова організація, яка створена на
засадах професійної належності та об'єднує адвокатів для сприяння
розвитку та зміцненню інституту адвокатури в Україні, підвищення рівня
правової допомоги, що надається адвокатами, підвищення ролі та
авторитету адвокатури в суспільстві та задоволення й захисту прав i
законних інтересів членів Асоціації.
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