РІШЕННЯ № 58
Про розгляд листа Голови Ради адвокатів Тернопільської області
щодо тиску на адвокатів посадових осіб центрів з надання БВПД
«12» квітня 2019 року

Дніпропетровська обл.,
Новомосковський р-н, с. Піщанка

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Ради адвокатів України
Ізовітову Л.П. та розглянувши звернення Голови Ради адвокатів
Тернопільської області Будза Т.В. від 12 квітня 2019 року щодо втручання в
роботу органів адвокатського самоврядування та тиску на адвокатів з боку
керівника Тернопільського регіонального центру з надання БВПД порушення
гарантій здійснення незалежної адвокатської діяльності, в межах
повноважень встановила наступне.
Зі змісту зазначеного звернення стало відомо про неприбуття 30 березня
2019 року на конференцію адвокатів Тернопільської області 23-х адвокатів,
делегованих зборами адвокатів відповідно до встановленого Порядку її
проведення; а після перерви у конференції, 6 квітня 2019 року, не прибуло
47 делегатів.
Причиною неприбуття делегатів вказується тиск на них керівника
Тернопільського регіонального центру з надання БВПД Хондогій І.В., яка
попередньо зверталась з пропозиціями ігнорувати участь у роботі
конференції адвокатів регіону або підтримувати окремих «лояльних» для неї
адвокатів при обранні на посади в органах адвокатського самоврядування
Тернопільської області.
Крім того, за інформацією Голови Ради адвокатів Тернопільської
області, адвокати скаржаться на безпідставне укладення керівником
регіонального центру з надання БВПД Хондогій І.В. короткотермінових
контрактів (на два-три місяці), не поновлення вже укладених контрактів, та
про упереджений розподіл доручень між адвокатами.
Причин для не укладення або не продовження контрактів не було, адже
претензій з боку комісії з оцінки якості та повноти надання БВПД при Раді
адвокатів Тернопільської області не надходило стосовно жодного адвоката.

Рада адвокатів України вважає неприпустимим будь-яке втручання в
діяльність органів адвокатського самоврядування, до яких відноситься і
конференція адвокатів регіону.
Такий тиск став можливим, у зв’язку із штучно створеною залежністю
адвокатів, які здійснюють свою діяльність в системі безоплатної правової
допомоги, від керівників відповідних центрів. Спостерігаються вже суцільне
не укладення з адвокатами, або укладення лише короткочасних контрактів;
упереджений розподіл доручень та вибіркове фінансування їх виконання;
величезна заборгованість перед адвокатами при
необгрунтованому
направленні фінансування на інші потреби у системі БПД, замість виплати їх
адвокатам.
Обговоривши звернення голови ради адвокатів Тернопільської області,
врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів
України, з метою попередження будь-яких ризиків незалежної адвокатської
діяльності та захисту прав адвокатів щодо їх вільного волевиявлення при
прийнятті рішень органами адвокатського самоврядування регіону,
керуючись статтями 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Положенням про Раду адвокатів України, Регламентом Ради
адвокатів України, вирішила:
1. Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до
Міністерства юстиції України з проханням вжити заходи в межах
повноважень з метою усунення будь-яких упереджених дій посадових
осіб центрів з надання БВПД щодо не укладення або укладення
короткострокових контрактів з адвокатами або зміни черговості
розподілу доручень між адвокатами системи БВПД, вибіркові розрахунки
з адвокатами за виконані доручення та заборгованість перед адвокатами.
У тому числі призначити службову перевірку з цих питань стосовно
керівника регіонального центру з надання БВПД Хондогій І.В. в
Тернопільській області.
2. Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до
Національного агентства з питань запобігання корупції з проханням
вжити заходи в межах повноважень з питань усунення корупційних
ризиків у роботі Тернопільського регіонального центру з надання БВПД.
3. Звернути увагу, на статтю 5 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», якою передбачено, що адвокатура є незалежною
від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб, які не мають права втручатися в роботу
органів адвокатського самоврядування.
4. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
заявника.
Голова Ради адвокатів України

/підпис/

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

/підпис/

І.В. Колесников

