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Адвокат має провести перше конф�денц�йне побачення �з Кл�єнтом
у найкоротший строк п�сля отримання запиту на правничу
допомогу. П�д час цього побачення Адвокат має ставитися до
Кл�єнта з повагою, використовувати толерантну лексику та уникати
сл�в, що можуть образити та/або принизити/дискрим�нувати
Кл�єнта. Окр�м з'ясування юридичної сут� звернення, Адвокат
повинен д�знатися у Кл�єнта про стан здоров'я, перебування на
програмах безперервного л�кування (ЗПТ, АРТ), з’ясувати та
заф�ксувати, у якому емоц�йному, псих�чному та ф�зичному стан�
знаходиться Кл�єнт.
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П�д час п�дписання Договору, Адвокат та Кл�єнт визначають коло
повноважень, якими Кл�єнт над�ляє Адвоката для виконання
доручення щодо надання правничої допомоги. У раз� настання
обставин, що передбачають припинення або унеможливлюють
надання правничої допомоги, Адвокат негайно пов�домляє про це
Кл�єнта та серв�сну орган�зац�ю. Якщо Адвокат з’ясує, що у справ�
наявний конфл�кт �нтерес�в, в�н має роз’яснити це Кл�єнту, а також
негайно пов�домити про це серв�сну орган�зац�ю.
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Адвокат вивчає ус� обставини справи Кл�єнта шляхом отримання
�нформац�ї та документ�в безпосередньо в�д Кл�єнта; ознайомлення
�з матер�алами досудового розсл�дування крим�нального
провадження чи/та судової справи, медичної документац�ї Кл�єнта
(за наявност�); отримання документ�в, що п�дтверджують
обставини, як� характеризують особу кл�єнта, св�дчать про його
родинн� та соц�альн� зв’язки; отримання пояснень в�д трет�х ос�б;

звернення �з запитами, клопотаннями та/або адвокатськими
запитами до п�дприємств, установ та орган�зац�й ус�х форм
власност�. 

ЧЕК-ЛИСТ ДЛЯ АДВОКАТА , ЯКИЙ ПРАЦЮЄ З
ВРАЗЛИВИМИ ДО ВІЛ ГРУПАМИ НАСЕЛЕННЯ



П�сля вивчення обставин справи Адвокат переконується у
наявност� фактичних � правових п�дстав для виконання
юридичного запиту Кл�єнта, про що нев�дкладно �нформує
останнього. Також Адвокат пов�домляє Кл�єнту, який час � обсяг
роботи потр�бн� та як� правов� насл�дки досягнення результату,

якого бажає Кл�єнт. Адвокат погоджує �з Кл�єнтом ус� процесуальн�
д�ї, вчинення/невчинення яких може вплинути на результат.

Адвокат та Кл�єнт мають узгодити що включатиме у себе поняття
“поновлення порушених прав” (лише повернення Кл�єнта до
попереднього стану або повернення Кл�єнта до попереднього
стану та притягнення винних ос�б до в�дпов�дальност�).
 

Якщо зовн�шн�й вигляд або стан Кл�єнта св�дчать про застосування
до нього насильства або за наявност� скарг Кл�єнта про його
застосування, Адвокат негайно вживає заход�в для надання Кл�єнту
медичної допомоги, ф�ксац�ї т�лесних ушкоджень, проведення
судово-медичної експертизи. Адвокат повинен з’ясувати, чи
застосовувались до Кл�єнта катування, �нш� жорсток�, нелюдськ�
або так�, що принижують г�дн�сть, вид�в поводження з боку
службових ос�б оперативних п�дрозд�л�в, орган�в досудового
розсл�дування, пен�тенц�арної служби, �нших службових ос�б. У
подальшому Адвокат має роз'яснити Кл�єнту його право �н�ц�ювати
провадження щодо притягнення винних службових ос�б до
в�дпов�дальност� (дисципл�нарної, цив�льної, адм�н�стративної,
крим�нальної), та, в раз� отримання згоди Кл�єнта - п�дготувати
в�дпов�дн� процесуальн� документи.

5

Якщо Кл�єнт перебуває п�д вартою � є пац�єнтом безперервної
програми л�кування (ЗПТ, АРТ), Адвокат негайно звертається до
адм�н�страц�ї м�сця утримання / службової особи, в�дпов�дальної за
перебування затриманих / сл�дчого судд� - з вимогою про надання
медичної допомоги та подає клопотання про забезпечення
безперервного л�кування. У раз� неможливост� забезпечити
отримання Кл�єнтом безперервного л�кування в умовах несвободи,

адвокат �з письмового дозволу Кл�єнта має з�брати усю наявну
медичну документац�ю Кл�єнта та �н�ц�ювати його медичне
обстеження/проведення судово-медичної експертизи, а також
�н�ц�ювати питання про зм�ну ран�ше обраного запоб�жного заходу.
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Якщо в рамках надання правничої допомоги Кл�єнту, в�н не буде
погоджуватися з будь-якими р�шеннями, д�ями або безд�яльн�стю
орган�в державної влади, м�сцевого самоврядування, громадських
об’єднань, п�дприємств, установ � орган�зац�й незалежно в�д форм
власност� та їх посадових ос�б, Адвокат за наявност� законних
п�дстав роз’яснює Кл�єнтов� можлив�сть, порядок � насл�дки
подання скарги, та у раз� отримання згоди Кл�єнта - складає
в�дпов�дну скаргу. У раз�, якщо Адвокат вважає за необх�дне
оскаржити р�шення, д�ї чи безд�яльн�сть зазначених суб’єкт�в, а
Кл�єнт заперечує проти подання скарг, в�дпов�дн� скарги не
можуть бути подан�. У раз� в�дсутност� законних п�дстав
оскарження р�шень, д�й або безд�яльност� зазначених суб'єкт�в,

Адвокат роз’яснює Кл�єнту неможлив�сть подання в�дпов�дних
скарг.


