Дії НААУ у відповідь на тиск НАБУ

НААУ направила листи до Голови Верховної Ради та групи депутатів з проханням викликати для звіту керівника НАБУ та
Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а також підтримати
створення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
На прохання НААУ депутати фракцій “Самопоміч”,
“Батьківщина”, “Народний фронт” та Блоку Петра Порошенка публічно виступили на захист адвокатури та
направили депутатські звернення до Президента України та Генерального прокурора з вимогою провести розслідування дій детективів НАБУ та покарати винних.

НААУ закликала Раду Громадського контролю НАБУ
консолідувати позицію громадського органу в захисті прав адвокатів та довести правове обґрунтування порушень до керівництва
НАБУ.

РАУ у відкритому зверненні від 14 липня звернулася до
Президента України з проханням провести засідання
РНБО з приводу порушень прав адвокатів як загрози національній
безпеці. Порушення законодавства та вимоги щодо їхнього розслідування та притягнення винних до відповідальності будуть направлені до Президента України, Верховної Ради, Генерального прокурора, голови ВСУ, голови Вищого спеціалізованого суду України.

РАУ закликала Генпрокуратура та Спеціального антикорупційного прокуратура накласти мораторій на проведення обшуків у адвокатів до завершення розслідування фактів
утисків адвокатури.

РАУ запропонувала змінити КПК України щодо регламентації
процедури обшуків у адвокатів, тимчасового доступу до речей і документів адвокатів на міжнародно-правових засадах

НААУ звернулася до ООН та Ради Європи з проханням
втрутитися у ситуацію з порушеннями прав адвокатів в Україні. Статус адвоката гарантований Основними принципами ООН про роль
юристів та підтверджений численними рішеннями ЄСПЛ. НААУ акцентувала на намірах НАБУ продовжити обшуки адвокатів.

НААУ поінформувала ССВЕ та ІВА про незаконні одночасні
обшуки адвокатів Києва та Київської області, які відбулися у порушення профільного закону та КПК. Очікуються чергові інтервенційні
листи.

Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності на позачерговому засіданні анонсував створення
«гарячої лінії» для повідомлень про випадки порушень. Буде активізовано обмін інформацією з радами адвокатів регіонів щодо практики проведення органами досудового розслідування, обшуків за
адресою робочого місця адвоката.

Ради адвокатів регіонів засудили вчинені порушення та запропонували посилити інформаційний тиск на захист прав адвокатів. Як крайній захід, регіони закликали колег одночасно
призупинити адвокатських свідоцтв на 10 днів на знак протесту.

До КДКА Київської області надійшла скарга на дії адвоката
Артема Ситника, голови НАБУ. Підставами для вимог позбавити
його свідоцтва на права зайняття адвокатською діяльністю стали
публічні висловлювання, які грубо порушують правила адвокатської етики, вимоги законодавства України та підривають авторитет адвокатури.
НААУ неодноразово публічно дала оцінки проведеним обшукам як безпрецедентним порушенням прав
адвокатів. Неприпустимо видавати порожні звинувачення
проти адвокатів за прогрес у антикорупційних розслідуваннях.

Заяви керівника НАБУ про те, що адвокатські свідоцтва і статус адвоката використовуються для незаконних дій і фінансових
операцій, є проявом непрофесійності і зневаги до закону. Формат
засідання Комітету з питань прав людини, національних меншин
і міжнаціональних відносин за участю представників Рад адвокатів м. Києва та Київської області, свідчить про нерозуміння масштабів проблеми. Адвокатура не оцінює її як одиничний випадок
в одному досудовому розслідуванні. Ідеться не про локальні порушення, а про виклик усій адвокатурі. Проведення Комітету без
представників Національної асоціації адвокатів яскраво свідчить
про відмінності оцінок між адвокатами та правоохоронцями і депутатами.

Порушення прав адвокатів і тиск з боку правоохоронних
органів свідчать про те, що адвокатура стала ціллю у міжвідомчій
боротьбі, – висловився секретар Ради адвокатів України Павло
Гречківський у своєму блозі на сайті “ЮрЛіга”.
“Адвокати не бояться, що не зловтішаються і не опускають руки
– ми розуміємо, що стали першою ціллю у міжвідомчій боротьбі і
війні амбіцій, але розпочата анти-адвокатська кампанія вдарить
болючіше не по адвокатам, а по репутації всієї країни”– переконаний Павло Гречківський. Адвокатура має консолідуватися у
відповідь на наступ на права адвокатів та гарантії адвокатської діяльності.
«Права та гарантії адвокатської діяльності заступник Голови
НААУ назвав першим пріоритетом змін до закону “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”. “Ситуація в країні щодо цього
параметру набуває катастрофічних масштабів, і закон має бути
відповіддю на проблему тотальних порушень”, – сказав Валентин
Гвоздій в інтерв’ю газеті “Закон і Бізнес”.

