
 

      Один  крок  результативної  взаємодії.   

      03 квітня 2015 року  відбувся круглий стіл на тему «Поглиблення співпраці між 

органами адвокатського самоврядування та Хмельницьким обласним центром з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, Хмельницьким відділенням ГО «Об’єднання 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу».   

       Обговорення   питань, дискутування відбувалось  серед  однодумців, професіоналів 

своєї справи, які розуміють, що мета  та результат  досягаються  єдністю, як думок, так і 

співпраці. Тож учасники круглого столу намітили конкретні шляхи та спрямували спільні  

зусилля на розв’язання низки проблемних  питань  розвитку та забезпечення прав і 

гарантій адвокатської діяльності незалежно від сфери або виду діяльності адвоката, 

незалежно від того,  з ким адвокат уклав договір про надання правової допомоги –  

безпосередньо з клієнтом чи з установою системи  БПД.  

       Сьогодні маємо перші результати.  Так, у учасників круглого столу викликала 

занепокоєння практика судів першої та апеляційної інстанцій автоматичного прийняття 

відмови підзахисного від адвоката з мотивів надання останнім неякісної правової 

допомоги. З метою уникнення ситуації, коли на адвоката безпідставно падає тінь (або 

звинувачення)  недобросовісного виконання свого професійного обов’язку, було вирішено 

звернути увагу судів на  неприпустимість задоволення клопотань про заміну захисника 

або про відмову від захисника з мотивів непрофесійного виконання останнім своїх 

обов’язків, без належної перевірки такої скарги в порядку, передбаченому Законом 

України  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

       Результатом  обговорення та  звернення  до суду стала Ухвала  апеляційного суду 

Хмельницької області від 16 квітня 2015 року (доповідач  суддя апеляційного суду Дуфнік 

Л.М.) в якій суд постановив провести перевірку заяви підсудного про неналежне 

виконання адвокатом своїх професійних обов’язків при здійсненні захисту у 

кримінальному провадженні.  Матеріали для перевірки були направлені в комісію з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги яка функціонує при Раді адвокатів Хмельницької області.  

       Сподіваємося на наступні кроки результативної взаємодії та співпраці, серед яких  

створення кабінетів для адвокатів в судах області, проведення спільних заходів з 

підвищення кваліфікації  (рада адвокатів регіону,  центр БВПД,  апеляційний суд, тощо), 

відмова від тестування при проведенні конкурсу адвокатів для надання БПД,  дотримання  

прав адвокатів та їх клієнтів при реалізації вимог ст.ст. 49,53 КПК України, багато інших.  

     

         


