РІШЕННЯ № 64
Про недопущення порушення права адвоката на участь
у судовому засіданні у режимі відеоконференції
«02» серпня 2022 року

м. Мукачево

Рада адвокатів України, розглянувши та обговоривши заяву Голови
Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності НААУ
Клочкова В.В. (вх. № 2660/0/1-22 від 28 червня 2022 року) щодо зниження
швидкості Інтернету в судових інстанціях, виникнення загрози повного
або часткового відключення судів від Інтернету, що як наслідок унеможливлює
проведення судових засідань у режимі відеоконференції та своєчасне
направлення електронної кореспонденції, у тому числі судових повісток
в електронному вигляді;
з урахуванням пояснень Державної судової адміністрації України про
неможливість забезпечити суди швидкісним Інтернетом у зв’язку з наявністю
дефіциту бюджетних асигнувань на оплату послуг Державного підприємства
«Інформаційні судові системи», накопичення боргів перед Укртелекомом,
відсутність асигнувань на супроводження функціонування підсистеми
«Електронний суд» та «Електронний кабінет»;
з огляду на введення воєнного стану в Україні та непоодинокі випадки не
можливості учасників справи дістатися до приміщення суду через обставини, які
не уможливлюють це: загроза життю, здоров’ю та безпеці відвідувачів суду,
суддів і працівників апарату суду, перешкодам у пресуванні громадським і
власним транспортом;
врахувавши пропозиції та зауваження членів Ради адвокатів України
щодо недопущення порушення прав на ефективну участь в процесі
при здійсненні адвокатської діяльності в суді, а також задля можливості
адвокатам повноцінно виконувати свої обов’язки та для забезпечення
гарантій здійснення адвокатської діяльності, керуючись статтями 55, 57 Закону

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду
адвокатів України, Регламентом Ради адвокатів України, вирішила:
1. З метою забезпечення здійснення правосуддя та належного доступу до
нього, задля можливості адвокатам повноцінно виконувати свої обов’язки,
у тому числі приймати участь у судових засіданнях шляхом участі у режимі
відеоконференції, доручити Голові НААУ, РАУ Ізовітовій Л.П. звернутись
до Ради суддів України, Кабінету Міністрів України, Державної судової
адміністрації з проханням вжити заходи в межах повноважень для
виділення бюджетних коштів на забезпечення усіх судових інстанцій
безперебійним Інтернетом належної швидкості.
2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
Комітет захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності.
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