
РОБОЧИЙ ЗОШИТ 

адвоката, який 
працює з вразливими 

до ВІЛ групами 
населення





Алгоритм роботи адвоката з клієнтом у 
взаємодії із партнерською організацією

1. До Партнерської організації звертається клієнт - представник 
вразливих до ВІЛ груп населення (робітник комерційного 
сексу, споживач ін’єкційних наркотиків, пацієнт замісної 
підтримувальної терапії та/або антиретровірусної терапії), який 
має правову проблему, для отримання правничої допомоги. З 
цього моменту починається співпраця відповідно Меморандуму.

2.1. Отримавши запит, Партнерська організація перевіряє 
відповідність суті запиту  проблемам, визначеним у Переліку 
справ. Перелік справ, узгоджений спільно з Фундацією, іншими 
Партнерськими організаціями та адвокатами, внесений до 
Меморандуму про співпрацю.
2.2.  Якщо питання, з яким звернувся Клієнт, не підпадає під 
визначений Перелік справ, це питання не є предметом даного 
Меморандуму та за рекомендацією організації такий Клієнт може 
звернутись до сайту Простору Pro Bono та знайти адвоката.

3. Якщо Клієнт звертається з питанням, суть якого підпадає під 
визначений Перелік справ:
Партнерська організація формує список запитів від Клієнтів 
за Формою, визначеною Меморандумом. Усі запити, суть яких 
підпадає під умови Меморандуму, організація вносить до цього 
списку.
3.1. Адвокат, отримавши список запитів Клієнтів від Партнерської 
організації, надає відповіді у форматі консультації на умовах Pro 
Bono у визначений сторонами термін.
3.2. У випадку, коли проблема Клієнта потребує звернення до 
суду та/або є стратегічною справою:
адвокат працює з Клієнтом тільки за узгодженим Чек-листом 
за можливості фінансування організацією Клієнта, Клієнтом 
особисто чи залученими партнерами.



Адвокат  допомагає  клієнту  в  таких 
питаннях, обов’язково в розрізі їх 

вразливості:

1. Розголошення медичної таємниці (статус та діагноз, 
перебування на програмах ЗПТ, АРТ тощо).

2. Відмова від надання медичної допомоги, ускладнення 
процесу отримання медичної допомоги в зв’язку із ВІЛ-
позитивним статусом людини.

3. Ненадання медичної допомоги/переривання 
безперервного медичного лікування з моменту затримання 
правоохоронними органами та в місцях несвободи (із 
залученням соціального працівника мережі).

4. Застосування фізичного та психологічного насильства 
з боку працівників правоохоронних органів - випадки 
поновлення порушених прав.

5. Незаконне затримання/позбавлення волі правоохоронними 
органами - випадки поновлення порушених прав.

6. Вилучення препаратів ЗПТ правоохоронними органами 
під час особистого обшуку. Ненадання на сайті повторно 
препаратів ЗПТ без наявності протоколу особистого обшуку. 

7. Перешкоди в отриманні ЗПТ пов’язані із неможливістю 
людині з’явитися в медичну установу самостійно (випадки 
не пов’язані із обмеженням/позбавленням волі).

8. Захист прав потерпілих від дискримінації (ст. 161 КК України) 
пов’язаної з їхньою приналежністю до уразливих категорій.

9. Гендерне насильство щодо працівників комерційного 
сексу.

10. Примусове позбавлення батьківських прав клієнта, у зв’язку 
із його належністю до уразливих категорій. Представництво 
інтересів клієнта у випадках позбавлення батьківських прав 
іншого з батьків, у зв’язку з домашнім насильством.



Протокол погодження правової 
позиції між адвокатом та клієнтом

Укладений щодо умов та порядку виконання 
Договору __________  від _______ укладеного між 
Адвокатом___________________________________
та Клієнтом __________________________________

Суть правового запиту Клієнта

Інформація та документи надані Клієнтом Адвокату

Очікуваний Клієнтом результат

Додаткові інформація та документи, що необхідні 
Адвокату для надання правничої допомоги Клієнту

Процесуальні дії запропоновані Адвокатом Клієнту 
для надання правничої допомоги



“Поновлення порушених прав Клієнта” полягає у:

Погоджені Адвокатом та Клієнтом процесуальні дії 
для надання правничої допомоги

Контактні дані (номер телефону, адреса електронної 
скриньки тощо), спосіб, графік та періодичність (у які 
дні та з якої по котру годину) інформування і обміну 
інформацією між Адвокатом та Клієнтом про перебіг 
надання правничої допомоги 

Клієнт проінформований та погоджується, що 
наслідки подальшої зміни ним правової позиції 
без попереднього узгодження з Адвокатом, йому 
роз’яснені та відомі
____________________ (підпис Клієнта)

Правова позиція між Адвокатом та Клієнтом узгоджена
____________________ (підпис Клієнта)

____________________ (підпис Адвоката)

Дата



Чек-лист для адвоката

1
Адвокат має провести перше конфіденційне побачення із Клієнтом у 
найкоротший строк після отримання запиту на правничу допомогу. 
Під час цього побачення Адвокат має ставитися до Клієнта з повагою, 
використовувати толерантну лексику та уникати слів, що можуть образити 
та/або принизити/дискримінувати Клієнта. Окрім з’ясування юридичної 
суті звернення, Адвокат повинен дізнатися у Клієнта про стан здоров’я, 
перебування на програмах безперервного лікування (ЗПТ, АРТ), з’ясувати та 
зафіксувати, у якому емоційному, психічному та фізичному стані знаходиться 
Клієнт.

2
Під час підписання Договору, Адвокат та Клієнт визначають коло 
повноважень, якими Клієнт наділяє Адвоката для виконання доручення щодо 
надання правничої допомоги. У разі настання обставин, що передбачають 
припинення або унеможливлюють надання правничої допомоги, Адвокат 
негайно повідомляє про це Клієнта та сервісну організацію. Якщо Адвокат 
з’ясує, що у справі наявний конфлікт інтересів, він має роз’яснити це Клієнту, 
а також негайно повідомити про це сервісну організацію.

3
Адвокат вивчає усі обставини справи Клієнта шляхом отримання інформації 
та документів безпосередньо від Клієнта; ознайомлення із матеріалами 
досудового розслідування кримінального провадження чи/та судової 
справи, медичної документації Клієнта (за наявності); отримання документів, 
що підтверджують обставини, які характеризують особу клієнта, свідчать 
про його родинні та соціальні зв’язки; отримання пояснень від третіх осіб; 
звернення із запитами, клопотаннями та/або адвокатськими запитами до 
підприємств, установ та організацій усіх форм власності. 

Після вивчення обставин справи Адвокат переконується у наявності 
фактичних і правових підстав для виконання юридичного запиту Клієнта, 
про що невідкладно інформує останнього. Також Адвокат повідомляє 
Клієнту, який час і обсяг роботи потрібні та які правові наслідки досягнення 
результату, якого бажає Клієнт. Адвокат погоджує із Клієнтом усі процесуальні 
дії, вчинення/невчинення яких може вплинути на результат. Адвокат та Клієнт 
мають узгодити що включатиме у себе поняття “поновлення порушених прав” 
(лише повернення Клієнта до попереднього стану або повернення Клієнта до 
попереднього стану та притягнення винних осіб до відповідальності).



Якщо зовнішній вигляд або стан Клієнта свідчать про застосування до 
нього насильства або за наявності скарг Клієнта про його застосування, 
Адвокат негайно вживає заходів для надання Клієнту медичної 
допомоги, фіксації тілесних ушкоджень, проведення судово-медичної 
експертизи. Адвокат повинен з’ясувати, чи застосовувались до Клієнта 
катування, інші жорстокі, нелюдські або такі, що принижують гідність, 
видів поводження з боку службових осіб оперативних підрозділів, 
органів досудового розслідування, пенітенціарної служби, інших 
службових осіб. У подальшому Адвокат має роз’яснити Клієнту його 
право ініціювати провадження щодо притягнення винних службових 
осіб до відповідальності (дисциплінарної, цивільної, адміністративної, 
кримінальної), та, в разі отримання згоди Клієнта - підготувати відповідні 
процесуальні документи.

5
Якщо Клієнт перебуває під вартою і є пацієнтом безперервної програми 
лікування (ЗПТ, АРТ), Адвокат негайно звертається до адміністрації 
місця утримання / службової особи, відповідальної за перебування 
затриманих / слідчого судді - з вимогою про надання медичної допомоги 
та подає клопотання про забезпечення безперервного лікування. У разі 
неможливості забезпечити отримання Клієнтом безперервного лікування 
в умовах несвободи, адвокат із письмового дозволу Клієнта має зібрати 
усю наявну медичну документацію Клієнта та ініціювати його медичне 
обстеження/проведення судово-медичної експертизи, а також ініціювати 
питання про зміну раніше обраного запобіжного заходу.

6
Якщо в рамках надання правничої допомоги Клієнту, він не буде 
погоджуватися з будь-якими рішеннями, діями або бездіяльністю органів 
державної влади, місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 
підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та 
їх посадових осіб, Адвокат за наявності законних підстав роз’яснює 
Клієнтові можливість, порядок і наслідки подання скарги, та у разі 
отримання згоди Клієнта - складає відповідну скаргу. У разі, якщо Адвокат 
вважає за необхідне оскаржити рішення, дії чи бездіяльність зазначених 
суб’єктів, а Клієнт заперечує проти подання скарг, відповідні скарги 
не можуть бути подані. У разі відсутності законних підстав оскарження 
рішень, дій або бездіяльності зазначених суб’єктів, Адвокат роз’яснює 
Клієнту неможливість подання відповідних скарг.



Зошити упорядковано ВБО «Українська фундація правової допомоги» за 
підтримки Програми «Громадське здоров’я» 

Міжнародного фонду «Відродження»




