
Мiнiстерство юстицiТ УкраТни

Координацiйний центр з надання правовоТ допомоги

НАКАЗ

КТ

___________

2017 року м. КиТв Г12 /б

Про затвердження Концепцii
пiлотного проекту моделi офiсiв
громадського захисника у
кримiнальних провадженнях у
Вiнницькiй, Рiвненськiй областях
та м. Киевi

На виконання пункту 1 Плану заходiв з пiдготовки запровадження
пiлотного проекту моделi офiсiв громадського захисту у кримiнальних
провадженнях у Вiнницькiй, Рiвненськiй областях та м. Киевi, затвердженого
наказом Мiнiстерства юстицiТ Укра(ни вiд 10 листопада 2017 року М2 3541/5

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити КонцепЩю пiлотного проекту моделi офiсiв громадського
захисника у кримiнальних провадженнях у Вiнницькiй, Рiвненськiй областях та
м. Кисвi, що додаЕться.

2. Начальнику органiзацiйного управлiння д. Красовському довести цей
наказ до вiдома керiвникiв регiональних та мiсцевих центрiв з надання
безоплатноТ вторинноТ правово? допомоги.

З. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника
директора Координацiйного центру з надання правовоТ допомоги
М. Лаврiнка.

В.о. директора О. Бонюк



ЗАТВ Е РдЖ Е НО

Наказом Координацiйного центру

з надання правовоТдопомоги

вiдлистопада 2017 року Мд Ч

КОН ЦЕП ЦIЯ
пiлотного проекту моделi офiсiв громадського захисника у кримiнальних

провадженнях у Вiнницькiй, Рiвненськiй областях та м. Киевi

1. Мета КонцепцiТ

Концепцiя пiлотного проекту моделi офiсiв громадського захисника у

кримiнальних провадженнях мае на метi пiдвищення якостi надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у кримiнальних провадженнях

шляхом запровадження iнституту наставництва та розроблення iнших

компонентiв системного управлiння якiстю.

Як свiдчить досвiд роботи регiональних центрiв з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТ допомоги (далi — регiональнi центри), якi роэпочали свою

роботу з 1 сiчня 2013 року, iснуюча на сьогоднi модель управлiння якiстю

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги потребус удосконалення,

зокрема в частинi пошуку та вироблення iнновацiйних пiдходiв до процесу

проведення монiторингу якостi надання такоТ допомоги, а також апробацЁ(

(пiлотування) нових форм роботи адвокатiв, якi надають безоплатну вторинну

пра нону допомогу.

II. Завдання, принципи дiяльностi та органiзацiя роботи моделi офiсiв

громадсьхого захисника у кримiнальних провадженнях

Основними завданнями моделi ОГЗ е пiдвищення якостi надання

безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у кримiнальних провадженнях через

запровадження iнституту наставництва та вироблення нових критерiТв

(методики) для проведення монiторингу якостi надання безоплатноТ вторинноТ

правовоТ допомоги у кримiнальних провадженнях.

Адвокати, якi залучаються до роботи в моделi ОГЗ, керуються

принципами, визначеними в законах УкраТни ((Про адвокатуру та адвокатську

дiяльнiсть)), «Про безоплатну правову допомогу>), Правилах адвокатськоТ етики,

а також принципами верховенства права, законностi, незалежностi,

конфiденцiйностi та уникнення конфлiкту iнтересiв.



до роботи в пiлотному проектi моделi ОП у якостi адвоката-наставника

можуть залучатися, за Тх згодою:

адвокати, якi е членами комiсiй з оцiнювання якостi, повноти та

своечасностi надання адвокатами безоплатноТ правовоТ допомоги ради

адвокатiв вiдповiдного регiону;

адвокати, включенi до Реестру адвокатiв, якi надають безоплатну

вторинну правову допомогу, та спiвпрацюють з регiональним центром на

пiдставi укладеного контракту/договору, а також iншi адвокати.

Модель ОГЗ може функцiонувати за потреби, як у регiональному, так i у

мiсцевому центрi з надання безоплатноТ вторинноТ правово( допомоги.

111. Наставництво

Наставництво — це форма взаемовiдносин мiж адвокатами, що

передбачас обмiн досвiдом, передання накопичених знань, умiнь та навичок

бiльш досвiдченими адвокатами iншим адвокатам, якi залучаються мя

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у кримiнальних

п ров адж е н н ях.

Адвокатом-наставником може бути практикуючий адвокат, який

залучений до роботи в моделi ОГЗ, мае високий рiвень довiри та поваги серед

колег, а також стаж адвокатськоТдiяльностi не менше 5 рокiв.

Спiвпраця адвоката-наставника з центром з надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТ допомоги може здiйснюватись на умовах Рго Ьопо, на

пiдставi укладеного трудового договору або цивiльно-правовоТ угоди.

Визначення адвоката — наставника здiйснюеться директором центру з

надання безоплатноТ вторинно’( правовоТ допомоги за пропозиЩбю Ради

адвокатiв вiдповiдного регiону та за погодженням з Координащйним центром з

надання правовоТдопомоги.

Адвокати-наставники можуть залучатися до роботи в моделi ОГЗ за

гнучким графiком.

Адвокати-наставники здiйснюють:

наставництво мя адвокатiв, якi залучаються мя надання безоплатноТ

вторинноТ правовоТ допомоги у кримiнальних провадженнях шляхом надання

Тм порад, консультативно-методичноТдопомоги тощо;



аналiз адвокатського ДОСЬС у разi наявностi схарги клiента на дП адвоката,

за умови надання таким клiснтом дозволу на роэкрипя адвокатськоТтасмницi;

забезпечення комунiкащi та обмiну iнформащЕю з вiддiлом забезпечення

якостi надання правовоТ допомоги та пiдвищення квалiфiкацiТт( надавачiв з

питань дотримання адвокатами, якi залучаються мя надання безоплатноТ

вторинноТ правово? допомоги у кримiнальних провадженнях, стандартiв якостi

надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у кримiнальному процесi, а

також з iнших питань;

оформлення результатiв монiторингу (перевiрки) адвохатського досьс на

вiдповiднiсть стандартам якостi надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги у кримiнальному процесi за встановленою формою.


