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безоплатну правову допомогу>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Стандарти якостi надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги у цивiльному, адмiнiстративному процесах та представництва у

кримiнальному процесi, що додаються.

2. Координацiйиому центру з надання правовоТ допомоги (Бонюк О. П.)

забезпечити подання цього наказу на державну ресстрацiю вiдповiдно до Указу
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СТАЯДАРТИ
яыостi надання безоплатво? вторшiноТ правовоТ ДОПОМОГИ у цивiльному,

адмiвiстратввному процесах та представництва у кримiнальному процесi

1. Цi Стандарти е комплексом основних характеристик моделi
гарантованого державою захисту, передбачених мiжнародними правовими
актами, законодавством УкраТни, у межах яких та з урахуваняям узгодженоТ
правовоТ позицiТ iз суб’ектом права на безоплатну вторинву правову допомоiу
(далi — клiент) адвокат е незалежним в обраннi правовоТ позицiТ для здiйснення
активного та розумного захисту прав, свобод та законних iнтересiв всiма не
забороненими законом способами.

Цi Стандарти грунтуються на принципах верховенства права, законностi,
незалежностi адвокатсько? дiяльностi, конфiденцiйностi, уникненкя конфлiкту
iнтересiв, прiоритету iнтересiв клiента, компетентностi та добросовiсностi у
виконаннi адвокатом своУх професiйних обов’язкiв.

2. Метою розроблеяпя i впровадженяя цих Ставдартiв е:

своечасне та якiсне надання в необхiдному обсязi безоплатноТ вторияноТ
правовоТ допомоги;

забезпечення ефеюгивного використаняя коштiв державного бюджету,
видiлених на оплату дiяльностi адвокатiв 3 надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомогя;

методична пiдтримка та пiдвищеняя професiйного рiвня адвокатiв, якi
надають безоплатну вторинну правову допомогу.

3. дотриманвя цих Ставдартiв е обов’язковим для адвокатiв при наданнi
ними безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги. За порушеняя цих Стандартiв
адвокати вiдповiдають в обсязi, встановленому законодавством та умовами

Керiвник ргсто;’Ючого

орг



2

контракту (договору) з центром з надання безоплатлоТ вторинноУ правовоТ

допомоги (далi — центр).

4. Оцiнювання якостi надання адвокатами безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги здiйсшоють вiдповiдно до цга Стандартiв комiсiТ, утворенi для цiсТ

мети радами адвокатiв регiонiв, за поданням вiдповiдних центрiв у встановленому

порядку. Монiторинг якостi надання адвокатами безоплатноТ вторинноТ правовоТ

допомоги здiйснюють Координацiйний центр Ъ надання правово? допомоги та

регiональнi центри.

!ЧЬ Стандарт Основнi джерела Основнi джерела

з/п права, на яких iнформацiТ для

грунтусться перевiрки

стандарт дотримання

стандарту

1. Затальнi стандарти якостi надання безоплатноТ вторинноТ правово?
допомоги у цивiльному, адмiнiстративному процесах та представиицтва у

кримiнальному процесi

1 Адвокат надас безоплатну Частина третя доручення,
вторинну правову допомогу в стапi 21, стапя довiренiсть (за
межах повноважень, визначенюс 25 Закону УкраУни наявностi), акт
дорученням центру (далi — «Про безоплатну надання

доручення) правову допомогу» безоллатноТ

(далi — Закон про вторишоi’ правовоТ

БПд) допомоги

2 Адвокат не може одночасно Пункт 2 доручення, акти

надавати безоплатну вторинну Примiрного надання

правову допомогу бiльш як у ЗО контракту з безоплатноТ

справах за дорученнями. У разi адвокатом, який вторинноТ правовоТ

якщо на виконаннi у адвоката надас безоплатну допомоги

одночасно леребувас ЗО доручень, вторинну правову

надання безоплатноТ вторинноТ допомогу на

правовоТ допомоги за якими не постiйнiй основi

завершено, прийняпя ним новта (додаток 1 до

доручень не допускаеться Порядку i умов

укладення
контрактiв з

адвокатами, якi

надають

безоплатву

вторинну правову

допомогу на

постiйнiй основi,

та
договорiв з



з

Не пiзнiше семи рабочих днiв
пiсля отримання доручення
адвокат проводить перше
конфiденцiйне побачення з
клiснтом, з ‘ясовус обставини
справи, отримус вiд нього
iнформацiю, що мае прававе
значения, ознайомлюсться з
наявними у клiснта документами
та з’ясовус бажаний для клiснта
результат. У разi необхiдностi
отримання iнформацiТ чи
дакументiв, що можуть бути
наданi виключно клiснтом,
адвокат повiдомляс про це клiента
та роз’яснюе неможливiст

адвокатами, якi
надають
безоплатну
вторинну правову
допомогу на,
тимчасовiй асновi,
затверщкених
постановою
Кабiнету Мiнiстрiв
УкраУни вiд 11
сiчня 2012 року
Х2 8) (у редакцiУ!
постанови
Кабiнету Мiнiстрiв
УкраУни вiд
19 грудня
2012 року М2 1214)
(далi Примiрний

• контракт);
стапя 17 Правил
адвокатсько? етикт-т,

• затверджених 09!
червня 2017 раку
звiтно-виборним
з’Тздом адвокатiв
УкраТни (далi —

Правила
адвокатсько?
етики)

з Стапi 25, 26
Закону про БПД;
стаггi 20, 21
Закону УкраТни
«Про адвокатуру та
адвокатську
дiяльнiсть» (далi —

Закон пра
адвокатуру та
адвокатську
дiяльнiсть);
стапя 18 Правил
адвокатськоТ етики

Протокол
ЗГОдЖСННЯ

правових питань
щодо
представництва за:
дорученням вiд

р.
Ка

____

(додаток 1)
(далi — протокол
узгодження
правових пйтань);
акт приймання
передавання
документiв (капiй
документiв)/речей
(речових доказiв)
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подальшого виконання доручення (додаток 2) (далi .1
без наданих клiснтом iнформацй акт приймання-чи документiв. У разi якщо клiснт передаванняне мас можливостi самостiйно документiв/речей)пересуватися (особи з
швалiдяiстю), конфiденцiйне
побачення з адвокатом
вiдбувасться у эручному для

— клiснта примiщеннi

__________________ __________________

4 Пiсля винчення обставин справи Пункт З частини Протокол
адвокат переконусться у наявностi другоУ стапi 21 узгодлсенняфактичних i правових пiдстав для Закону про правових питань;виконаняя доручення та доводить адвокатуру та 1 акт прийманняУх до клiснта. Адвокат повiдомляс адвокатську передаваяня
клiснту, який час i обсяг роботы дiяльнiсть; документiв/речейвимагатимуться для виконання частини друга,
цього дорученяя та якi правовi третя, п’ята
наслiдки досягнення результату, статгi 18, стапя 19
що бажас клiснт. При цьому Правил
адвокат не гарантус клiснтовi адвокатськоТ стыки
досягнення певного результату
виконання доручення та не сприяс
прямо або опосередковано
формуванню у нього
необтрунтованих сподiвань, а
також уявлення, що адвокат може
вплинути на результат iншими
засобами, крiм сумлiнного
виконання своУх професiйних
обов’язкiв. За результатами
обговорення адвокат з клiсятом
узгоджус правову позицiю у
справi

5 у разi якщо адвокат дiйдеI Пункт 1 частини Гiравовий висновоквисновку про вiдсутнiсть перты стапi 21
фактичних та правових пiдстав Закону про
для виконання доручення, вiн адвокатуру та
невiдкладно та з урахуванням адвокатську
процесуальних строкiв складас дiяльнiсть;
письмовий правовий висновок у частини трети —

трьох примiрниках, перыхий з яких п’ята стапi 18,
у адвоката, другий стапя 19 Правил1

надасться (надсиласться, адвокатськоУ стыки
передасться) клiснту, третiй —

центру. Адвокат ознайомлюс
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клiента з правовим висновком,

роз’яснюе його суть та правовi

наслiдки. У разi неможливостi або

вiдмови клiснта вiд ознайомлення

з правовим висновком адвокат

зазначас про це у правовому

висновку

б Адвокат та клiент визначають Стапя 26 Закону довфенiсть (за
коло повноважень, якими клiснт про адвокатуру та наявностi),
надiляе адвоката для виконания адвокатську доручення
доручення, про що зазначасться у дiяльнiсть;

довiреностi (у разi наявностi) стапi 244-250
Цивiльного

кодексу УкраТни
(далi — ЦК);
стапi 62, 64
Цивiльного

процесуального
кодексу УкраТни
(далi —ТЩХ);
стапi 55, 59, 60
Кодексу
адмiнiстративного
судочинства
УкраТни далi —

КАС)

7 у разi якщо адвокат установив, Частина перша Правовий
що законний представник дiе стапi 4, пункт 2 висновок;
всупереч iнтересам недiсздатного, частини першоТ копiТ клопотань
обмежено дiездатного, стапi 28 Закону (листiв), зокремаi
малолiтыього, неповнолiтнього, про адвокатуру та до органiв опiки та
якого вiн представляс, адвокат: адвокатську пiклування
вживас всiх доступних йому дiяльнiсть;

заходiв для захисту законних прав стапя 37 Правил
та iнтересiв клiснта, зокрема адвокатськоТ етики
повiдомляс органи опiки та
пiклування, правоохоронни органи
тощо;
складас та надсвлае до центру
вiдповiдний правовий висновок
щодо неможливостi здiйснення
представництва у зазначенiй
справi



_____________________________________________________

б

_______________________________

8 у разi незгоди клiента з будь- Стапя 13 Конвеьщй Скарги, письмова
якикш рiшеннями, дiями або про захист прав вiдмова клiснта вiд
бездiяльнiстю органiв державно людини та оскарження;
влади, мiсцевого самоврядування, основоположних правовий висновок
громадських об’сднань, свобод; з обгрунтуванюжм
пiдприемств, установ i органiзацiй стапя 55 пiдстав, що
незалежно вiд форм власностi та Ух КонституцiУ унеможливлюють
посадових осiб адвокат за УкраУни; оскарження;
наявностi законних пiдстав стапя 8 Правил протокол
складае вiдповiдну скаргу та адвокатськоТ етики узгодження
роз’яснюс клiентовi порядок i правовых питань
наслiдки Т подання. У разi якщо
адвокат вважас за необхiдне
оскаржити рiшення, дП чi
бездiяльнiсть зазначених суб’ ектiв,
а клiент заперечус проти подання
скарг, адвокат оформлюс
письмову вiдмову клiента вiд
пропонованого оскарження

9 у разi настання обставин, що Стапi 23, 24 Письмове
передбачають припинення або Закону про БПд; повiдомленьы
унеможливлюють издания стапя 28 Закону адвоката
безоплатноТ вторинноТ правовоТ про адвокатуру та
допомоги, адвокат негайно адвокатську

‘ письмово iнформуе центр та дiяльнiсть
клiента

10 Якщо адвокат з’ясуе, що у справi Пункт З частини Письмове
наявний конфлiкт iнтересiв, вiн першоТ стапi 21, повiдомлення
мае роз’яснити це клiенту та стапя 28 Закону адвоката
негайно повiдомити про це центр про адвокатуру та

адвокатську
дiяльнiсть;
пiдпункт 8 пункту
5 Примирного
контракту;
стапя 9 Правил
адвокатськоТ стихи

11 Якщо клiснт повiдомив про Пункт 4 частини Протокол
бажання вiдмовитись вiд наданвя першоТ стапi 20 узгодження
йому безоплатно! вторинно! Закону про БПд правових питань
правовоТ допомоги, адвокат
iнформуе юйента про правовi
наслiдки, передбаченi пунктом 4
частини першоТ стапi 20 Закону
про БПД
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Адвокат дотримусться
встановлених законом
процесуальних строкiв при
наданнi безоплатно’i вторинноТ
правовоТ допомоги та реагус на Ух
порушення iншими учасниками у
встановленому порядку

Стапi 120-127,
210, 253, 267, 284,
325, 340, 344, 354,
371, 390, 407, 424,
433, 449, 463 ЦЛХ;
стапi 118—123,
173, 295, 309, 329,
342, 363, 376 КАС;
стапi 28, 116, 117,
303, 308

Адвокат iнформус клiснта про
стан розгляду справи та погоджус
з ним процесуальнi дiУ,
вчинення/невчинення яких може
вплинути на результат розгляду
справи

Кримiйального
процесуального
кодексу УкраУни
(далi — КГЖ);
стапя 20 Закону
про адвокатуру та
адвокатську
дiяльнiсть

Стапя 21 Закону
про адвокатуру та
адвокатську
дыльнiсть;
частина перша
стапi 18, стапя 26
Правил
адвокатськоТ етики

12 Скарти та iншi
процесуалънi
документи

13 Протокол
узгодження
правових питань

14 Пiсля припинення доручення Стапя 21 Закону Акт приймання
адвокат повертас клiснту про адвокатуру та передавання
отриманi вiд нього документи адвокатську документiв/речей
(копiУ документiв) тал’або речi дiяльнiсть;
(речовi докази) та iнформуе стапя 35 Правил
клiснта про виконану роботу адвокатськоТ етики

15 У разi порушенют професiйних Пункт 2.3 роздiлу 2 Повiдомления
прав адвоката та гарантiй Меморандуму про адвоката
адвокатськоТ дiяльностi адвокат спiвпрацю мiж

невiдкладно вживас заходiв щодо Нацiональною
Ух вiдновлення та письмово асоцiадiсю
iнформус про це раду адвокатiв адвокатiв УкраУни
регiону та центр та Мiнiстерством

юстицiУ УкраУни у
сферi надання
безоплатноТ
правовоТ допомоги



В

вiд 19 листопада
2013 року

16 Адвокат, виконуючи доручення в Частини Адвокатське досьс
цивiльному/адмiнiстративному одинадцята, та iншi матерiали
провадженни, веде досьс згiдно з чотирнадцята
орiентовним перелiком матерiалiв стапi 10 Правил
адвокатського досьс у адвокатськоТетики
цивiльному/адмiнiстративному
провадженнi (додаток 3)

II. Окремi стандарти якостi надання безоплатноТ вторинноУ правовоУ
допомоги на стадiГ досудового врегулювання цивiльного/адмiнiстративного

спору

__________________

i Якщо iнформацiТ, яку надав[ Пункти 4, 6 Звернення, запити,
клiснт, недостатньо для частшiи першоТ заяви, опитування
з’ясування всiх обставин справи, стапi 25 Закону осiб тощо
адвокат вживас всiх можливих про БГЩ;
заходiв для оiримання тако? стапi 20, 24
iнформацi’i, эбирас вiдомостi про Закону про
факти, що можуть бути адвокатуру та
використанi як докази, в адвокатську
установленому законом порядку дiяльнiсть;

стапя 12 ТДП(;
9 КАС;

Закон УкраТни
((Про iнформацiю»;
Закон УкраТни
«Про доступ до
публiчноТ
iнформацiТ»;
стапя 18 Закону
УкраТни ((Про
зверненил

________________________________

громадяю>

________________

2 у випадку можливостi досудового Частина четверта Протокол
врегулювання спору адвокат стапi 124 узгодження
роз’яснюе клiснту порядок та КонституцiУ правовик питань
наслiдки його застосування УкраТни;

стапя 26 Закону
про БПд;
стапя 20 Закону
про адвокатуру та
адвокатську
дiяльнiсть;
часттша третя



________________________________________________

9

стапi 8 Правил

адвокатськоУ етики

З З урахуванням узгоджено? Стапi 25, Скарга, заява,!

правовоУ позицiТ адвокат готус 26 Закону про клопотання тощо/

документ правового та/або БПД; письмова вiдмова

процесуального характеру для пункт 2 частини клiента

зверненвя до суду, органiв першоТ стапi 19,
державноТ влади, органiв пункт 4 частини

мiсцевого самоврядуванвя, iншвх першо? стапi 20,
осiб у межах повноважень, стапя 24 Закону

визначених вiдповiдним про адвокатуру та

дорученням, та роз’яснюе адвокатську

клiентовi порядок i наслiдки його дiлльнiсть

поданвя. У разi якщо адвокат

вважае за необхiдне оскаржити

рiшення, дiУ чи бездiяльнiсть

органу державноТ влади, органу

мiсцевого самоврядування, iнших

осiб, а клiент заперечус проти

цього, адвокат оформлюе

письмову вiдмову клiснта вiд
пропонованого оскарження

4 Адвокат у разi необхiдностi та за Стапi 116, 117, Клопотання/заява

наявностi правоввх пiдстав пiсля 151, 152 ЦГШ;
узгодження з клiентом подае Стапi 114-117,
клопотанвя/заяву про 150-153 КАС
забезпеченвя доказiв або

забезпеченыя позову

5 Якщо зверненвя клiента Стапi 25, 26 Протокол

стосуеться складешы адвокатом Закону про БПд узгоджеiтня

процесуального документа без правовых питань

представництва в судi, адвокат

мае роз’яснити порядок поданвя

такого документа, наслiдки

розгляду, процесуальнi права та

обов’язки клiента

б У разi пропущення строкiв та за Стапя 127 Щ]Х; Клопотання про

наявностi пiдстав, передбачених стапя 121 КАС поновлення/

законодавством, адвокат заявляе продояженвя

клопотанвя про поновленыя - строкiв

строкiв

7 За наявностi правових пiдстав пiд Стапя 136 ЦГЖ; Заява

час подання позову до суду стапя 133 КАС;
адвокат гоiуе обфунтоване стапi 5, 8 Закону
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клопотання про вiдстроченвя та УкраУни «Про
роэстрочення судових витрат, судовий збiр»
эменшення Ух розмiру або
звiльненыя клiснта вiд Ух сплати

III. Окрсмi стаiщарти надання безоплатноУ вторинноТ правово? допомоги пiд
час судового розгляду цивiльнвх та адмiнiстративних справ

1 Адвокат, якому видано доручення Стапi 43, 49, 52, Адвокатське досьс
на представництво iнтересiв 53, 58, 59, 62 ЦЛК; та iншi матерiали
особи, щодо якоУ судове стапi 44, 47, 51, 55
провадження роэпочато, 56, 59 КАС
ознайомлюсться з матерiалами
справи

2 у разi необхiдностi вивченпя Стапя б КонвенцiТ Адвокатське досьс
матерiалiв справи, формування про захвет прав та iншi матерiали
правовоТ позицiТ, ознайомленкя зi людини та
значним обсягом матерiалiв та в основополоясних
iнюга необхiдних випадках свобод;
адвокат готус для клiснта стапi 43, 240 Щ]Х;
кяопотаная про вiдкладення стапi 44, 223 КАС
розгляду справи/оголошення
перерви

З Адвокат, якйй представляс Стапi -43, 49, 178, Вiдзив,
iнтереси вiдповiдача, за наявностi 180, 191, 193, 194 заперечення/
правових пiдстав та виходячи з ЦГЖ; зустрiчний позов
виробленоУ правовоТ позицiУ, стапi 47, 162, 164,
подас вiдзив, заперечення, а за 175, 177, 178 КАС
необхiдностi — зустрiчний позов

4 3 урахуванням узгодженоТ з Стапя 124 Клопотання,
клiснтом правовоТ позицiУ адвокат КонституцiУ заперечення, заяви,
в межах повноважень, надавих УкраУни; iншi процесуальнi
йому клiснтом, бере участь в стапi 62, 64 iДОС; документи, ухвали,
судових засiданнях у судах всiх стапi 57, 59, 60 технiчний запис
iнстанцiй та процесуальних дiях КАС; судового засiдання,

стапя 26 Закону данi журналу
про Бад; судового засiдання
стапi 20, 21 Закон) тощо
про адвокару и
адвокатську
дiяльнiсть

5 У разi необхiдностi адвокат Стапi 43, 49, 180, Клопотанвя,
заперечус проти задоволення 182 ЦГIК; заперечення, заяви,
судом вимог, заяв та клопотань стапi 44, 47, 166 iншi процесуальнi
iнших учасникiв процесу, що КАС документи, ухвали,
суперечать законним iнтересам технiчний запис
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клi€нта, висловлюс власнi доводи, судового засiдання,
мiркування та заперечення по сутi данi журналу
справи, виходячи з узгодженоТ з судового засiданвя
клiснтом правовоТ позицiУ ТОЩ0

б У разi незгоди клiснта з будь- Стапя 55 Процесуальни
якими рiшеннями суду i за КонстйтуцiУ документи, скарги,
наявностi фактичних обставин та УкраУни; заяви/заява про
правовых пiдстав адвокат складас стапя 7 Правил вiдмову вiд
вiдповiдну скаргу та роз’яснюс адвокатськоТ етики оскарження
клiеНТовi порядок i наслiдки П
подання. У разi якщо адвокат
вважас за необхiдне оскаржити
рiшення, дП чи бездiяльнiсть суду,
а клiснт заперечус проти цього,
адвокат оформлюе письмову
вiдмову клiента вiд
пропоноват-того оскарження

7 Адвокат эбирас докази з метою Стапi 84, 116, 117 Заяви, клопотання,
пiдтвердження обставин, на якi ЩIК; - адвокатськi запити

вiн посилаеться як на пiдставу стапi 80, 114-116 (з поштовим

своУх вимог або заперечень проти КАС повiдомленяям про
доводiв, клопотань, доказiв iнших вручення запиту’

осiб, якi беруть участь у справi. У адресату), а також

випадках виникяення складнощiв вiдповiдi на такi

у процесi отримання доказiв запити
адвокат в iнтересах клiснта

заявляс клопотання про Ух

забезпечення/витребування

8 Адвокат подас докази разом iз Стапi 43, 83 ЦГШ; Адвокатське досьс

поданюм позовноТ заявиiвiдзивуi стапi 44, 79 КАС та iншi матерiали
письмових пояснень третьоУ особи.

З урахуванням узгоджено! з
клiснтом правовоТ позицiУ адвокаi

готус заперечення проти

задоволення судом клопотакЕ

iншо’i сторони про долучення до

iатерiалiв судовоТ справи доказiв

пiсля встановленого законом

строку

9 Пiд час судового розгляду адвокат Стапi 36-39, 43, Адвокатське досьс
бере участь у дослiдженнi доказiв, 57-64, 72-75, 85, та iншi матерiали
за необхiдностi подас усни й 86, 88, 92, 93, 227-

письмовi клопотання, пояснения, 243 [ЦТ;
заявляс вiдводи та подас стапi 39, 44, 47,
клопотання про залучення 81, 82, 84, 91, 93,
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учасивкiв процесу, якi, на його
думку, повиннi бути залученi до

справи, бере участь у допитах,

судових дебатах, iнших

продесуальних дiях

Якщо, на думку адвоката, для
обфунтуваяня позицii сторони у
справi необхiдне проведения
експертизи, вiн повiдомляс про це

клiента та роз’ясшое порядок i
наслiдки П призначення. Адвокат
iнформус клiента, що витрати на
оплату виконаноТ експертом
роботи, компенсацiю витрат,

пов’язаних з проведениям
експертизи i виюшком до суду
експерта, покладаються на

сторону, яка заявила клопотання
про проведення експертизи. У разi
отриманвя эгоди клiснта на
проведення такоТ дiТ адвокат
заявляс клопотання про
призначення експертизи та
використовус всi права, надавi
процесуальним законодавством,
реалiзацiя яких може вплинути на

- П результати

Адвокат iнформу€ центр про Стапя 75 IДЖ;
необхiднiсть залучення стапя 71 КАС;
перекладача1сурдоперекладача у пункт 1 постанови

разi, якщо клiент не володiс Кабiнету Мiнiстрiв
державною мовою та/або с УкраУни вiд

глухим, нiмим або глухонiмим 24 червия
2016 року НЁ4ОI
«деякi питания
з алуче н ня
перекладачiв
(сурдопереклада
чiв) для
забезпечення

надання

безоплатноТ

вторинноТ правовоТ

допомогю>

12 Адвокат занчасно належним Частина третя Копiя заяви/заява,

209-226, 243 КАС

10 Стапi 104-107,
135, 136, 139 ЦПК;
стапi 102, 104,
133, 136, 137, 139
КАС

Письмова

клiснта,
клопотання
призначення
експертизи

эгода

про

11 Заява адвоката до
центру, клопотання
про залучення

перетатадача
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чином повiдомляе суд та клiента стапi 131, стапi надiслана
про нсможливiсть прибутгя В 223, 240 ЦГIК; електронною
судове засiдання частина друга поштою на адресу

стапi 131 кАс; суду/факсограма

стапя 44 Правил

адвокатськоУ етики

13 Адвокат за налвностi правових Стапi 207, 208, Протокол
пiдстав роз’ясшос клiснту 373, 408 1ДГК; узгодження
можливiсть укладеняя мировоУ стапя 190, пункт З правових питань/
угоди у цивiльнiй справi, П умови, частини першо! копiя мировоТ
порядок та наслiдки П укладення. стапi 238, стапi угоди, копiя
Адвокат роз’яснюс клiеНту

314, 348, 377 КАС
вали суду

можливiсть примирения сторiн в
адмiнiстративнiй справi, його
умови, порядок та наслiдки
примирения

14 у разi незгоди клiснта з рiшеняям Стапi 17, 352-356, Апеляцiйна чи
суду адвокат роз’яснюс клiснтовi 3 89-392, 423-429, касацiйна скарга,
порядок i наслiдки подання 454-461 ЦГП{; заява про перегляд/
вiдповiдноТ скаргя/заяви. Пiслл стапi 13, 293-297, скасування
узгодження правовоТ позицй 328-331 КАС судового рiшення,
адвокат складас та подас скаргу, а технiчний запис
також здiйснюс представництво судового засiдання,
iнтересiв клiснта пiд час й данi журналу

розгляду в судi. у разi якщо судового засiдання;
адвокат вважас за необхiдне письмова вiдмова
оскаржити!перегляяути судове клiснта вiд
рiшення, а клiснт заперечус проти пропонованого
цього, адвокат оформлюс оскарження!
письмову вiдмову клiснта вiд перегляду
пропонованого
оскарженяя/перегляду

15 у разi якщо клiснт безпiдставно, Стапi 43, 44, 49, Протокол
на думку адвоката, наполягас на 352-364, 389-398 узгодження
оскарженнi/переглядi судового ЦГГК; правових
рiшення, адвокат пропонус стапi 13, 293, 328 питань/правовий
клiснту узгодити правову КАС; висновок
позицiю, складас письмовий пункт З частяни
правовий висновок другоТ стапi 21

Закону про
адвокатуру та
адвокатську
дiяльнiсть

16 Пiд час оскарження рiшення суду Частина третя Скарга або
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в адмiнiстративнiй справi адвокат

(за необхiдностi) заявляс

клопотання про розгляд справи за

участю клiента

13 урахуванням узгоджено? з

клiснтом правовоТ позицiТ адвокат

бере участь у всiх процесуальних
дiях, що проводяться за участю

клiента, або такюс, що можуть

обмежити або порушити права та

законнi iнтереси клiснта, у межах

повноважень, визначених

дорученням, на всiх стадiях

кримiнального провадження

У разi здiйснення представництва

потерпiлоТ сторони у
кримiяальному проваджешi

адвокат за наявностi фактичних та

правовюс пiдстав складас

цивiльний позов у кримiнальному
провадженни та за необхiдностi
бере участь у процесуальних дiях.

Адвокат роз’яснюе клiснту, що у

разi непред’явлення цивiльного

позову в кримiнальному
провадженнi, а також за умови
залишення цивiльного позову в

кримiнальному провадженнi без

розгляду, особа мае право

пред’явити його в порядку

дивыьного судочинства

Адвокат роз’ясшое клiснту

можливiсть уюiадення угоди про
примирения мЫс потерпiлим та
пiдозрюваним чи обвиыуваченим,
П умови, порядок та наслiдки

укладення, за бажанням клiснта

стапi 296, частина

третя стапi 304,
пункт 1 частини

першоУ стапi 311,
частина третя

стапi 330, частина

третя стапi 336,
частина третя

стапi 338 КАС

Стапя 26 Закону

про БПд;
стапi 55-59,
127, 128 КГП(

Клопотання або

заперечення, iншi

документи

процесуального

характеру, ухвали
слiдчого суддi,
технiчний запис

судового засiдання,

данi журналу

судового засiдання

клопотанял про
розгляд справи за

участю клiснта

1

IУ. Окремi стандарти здiйснсння представництва суб’скгiв права на
безоплатну вторинну правову допомогу у кримiнальному процесi

Стапi 55-59, 61-64,
65-67 КГП(

2

61,

Документи

процесуального
характеру

З Частина четверта

стапi 56, частина
третя стапi 394,
частина друга
стапi 407, частина
третя стапi 424,

Проект угоди

примирения
потерпiлим
пiдозрюваним
обвинуваченим

про

мiж
та
чи
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готус проект вiдповiдноТ угоди стапi 469-47 1, 473,
474-476КШ(

4 Якщо зовнiшнiй вигляд або стан Стапя 27 Заяви, скарги,
клiснта свiдчать про застосування КонституцiТ медичнi документи
до нього насильства, адвокат (за УкраТни; (травмкарта, карта
згодою клiснта) повинен вжити стапя 26 Закону виТэду швидкоТ
всiх заходiв щодо забсэпечення про БГIД медичноТ
клiснту швидкоТ медииво? допомоги, довiдка),
допомогл, фiксацiТ тiлесiтих висповок судово
ушкоджень, а також iншта медичноТ
заходiв, передбачених КШ( експертизи

В. о. директора

Координацiйного центру з

надання правовоТ допомоги

з З ЗРИ ПН АЯ О М

Головiiiiй спецiалiст
Управлiiiпя докумеiIталыIого

О.П. Бонюк

т. Ходаковська



додаток 1

__________

до Стандартiв якостi надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги у цивiльному,
адмiнiстративному процесах та
представництва у кримiнальному
процесi
(пункт З роздiлу 1)

Протокол
узгодження правових питань щодо прсдставництва

за дорученням вiд «_»____________ 20_ р. К2______________________

м.

______________

< ____________ 20_р.

Ми, Адвокат
(прiзвище, iм’я, по батьковi)

свiдоцтво про право на зааяпя адвокатською дiяльнiстю М

_________,

видане

_______________

20_ р. Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiею
адвокатуры (Радою адвокатiв)

, що
дiс за дорученням для надання безоплатноТ вторинноТ
правовоТ допомоги вiд «>______________________ 20 р. )ЧЪ________
видаi-тим_____________________________________ мiсцевим центром з надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомогя/Регiональним центром
з надання безоплатноТ вторинноТ правово! допомоги
у (в)______________________________ областi (далi — доручення), та
Клiент

(прiэвище, iм’я, по батьковi)

(далi — Сторони), пiдтверджусмо, що досягли домовленостi щодо такого:
1. для належного виконання доручення Клiснт повiдомля€ Адвоката про:
1) суть порушеного Клiснтом правового питания:

2) правову iнформацiю, яку вважас за потрiбне повiдомити:



Продовжевия додатка 1

З) очiкуваний результат:

4) копiУ документiв, необхiдних для виконанил доручення:

2. Ютiент стверджус, що вся надана ним iнформацiя, викладена в цьому
Протоколi, вiдповiдас дiйсностi.
3. Кдiент стверджуе, що надав Адвокату повну та достовiрну iнформацiю
щодо справи пiд час конфiденцiйнюс побачень (зазначаються дати, час та
мiсце), та погоджуеться з тим, що iнформацiя, зафiксована на
звукозаписувальний пристрiй марки

__________________,

е правдивою 1
такою, що вiдповiдас дiйсностi. Звукозапис розмов здiйсшовався за
погодженкям з Клiентом (заповнюсться в разi потреби).
4. Для належного виконання доручення Адвокат пропонус Клiенту таке:
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Продовження додатка 1

5. Клiснт погоджуеться, що на пiдставi домовленостей з Адвокатом та
iнформацiУ, наданЫ Клiснтом, Стороны дiйшли эгоди про формування позицiТ
представництва Клiснта у напрямi, який полягас у;

6. Правова позицiя мiж Адвокатом та Клiснтом узгоджена

______________

(пiдпис Клiснта)
7. Клiснт погоджусться, що наслiдки подальшоТ змiни ним правовоТ позицiТ,
яка не узгоджуватиметься з позицiсю Адвоката, йому роз’яснени та вiдомi.
8. Для належного виконання доручення Сторони домовились iнформувати
одна одну про перебiг виконання дорученшг, обставини справи тощо за
необхiдностi, але не рiдше одного разу на тиждень.
9. Клiснт може отримувати iнформацiю вiд Адвоката про перебiг виконання
доручення, отримувати роз’яснення, консультацiТ тощо в робочий час (з
понедiлка по п’ятницю з

_____

год.

____

хв. по

____

год.

_____

хв.)
телефоном або пiд час конфiденц[йнюс побачень, узгоджених заздалегiдь.
10. Цей Протокол дiс до закiнчення строку виконання доручення.
11. Цей Протокол укладено у двох автентичних примiрниках по одному для
кожноТ зi Сторiн.

12. Акт прийманняпередавання документiв (копiй документiв)/речей
(речових докааiв) складасться окремо.
13. Перебiг виконання доручення фiксусться у додатку до цього Протоколу.

Клiсцт:___________________________ Адвокат:___________________________
(пiдпис, прiзвище, iнiцiали) (пiдпис, прiзвище, iнiцiали)Адреса Адреса

Тел.____________________________ Тел.
Е-iраii______________________________ Е-шаii
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ДАТА/ЧАС

Продовження додатка 1
додаток
до Протоколу узгодження правових питань
щодо представництва за дорученштм
вiд «» 20_р. Х2_____________

ДШЛЬНIСТЬ АДВОКАТА

(П. Е. Е4
Ходаковсыса

УправлiIIIIя аокуМсIIтальаого



додаток2 [соптя!
до Стандартiв якостi наданнi
безоплатясУ вторинноТ правовоТ
допомоги у цивiльному,

адмiнiстративному процесах та
представництва у кримiнальному
процесi
(пункт З роздiлу 1)

Акт
приймання-передавання документiв/речей (речових доказiв)

м.______________ 2ор.

Адвокат , свiдоцтво про право на
(прiзвище, iм’я, по батьковi)

заняпя адвокатською дiяльнiстю М2

__________,

видане <_» 20_ року
Квалiфiкацiйно-дисциплiнарною комiсiсю адвокатури (Радою адвокатiв)

___________________________

що дiе за дорученням вiд «_х__________ 2о_ р.

_____________

виданим

_______________________

мiсцевим центром з
надання безоплатноУ вторинноТ правовоТ допомогиГРегiональним центром з
надання безоплатноТ вторинноТ правовоТ допомоги у (в)

__________________________

областi (далi — дорученвя), з однiеТ сторони, та
Клiент

(прiэвище, iм’я, по батьковi Клiскiа або особи, що дiс в iятересах Клiсята)

з iншоТ сторони (далi — Сторони), склали цей Акт про те, що:
1. Адвокат отримав вiд Клiента!повернув Клiенту такi документи

(копiТ документiв)/речi (речовi докази):

_________________

Назна документа (копiТ Кiлькiсть Примiтка
документа)! речi аркушiв/опис речi

ечового доказу) (речового доказу)

_________________

2. СвоУми пiдписами Сторони засвiдчують факт передачi документiв (Ух
копiй)/речей (речових доказiв) та не мають один до одного претензiй щодо
кiлькостi отриманих документiв (копiТ документiв)!речей (речових доказiв).

З. Адвокат мае право використовувати отриманi документи (копiУ
документiв)/речi фечовi докази) в iнтересах захвсту (представництва) на свiй
роэсуд з урахуванням узгодженоi правовоТ позицiТ та вимог адвокатськоТ
таемнццi.

iрниках украУнською мовою (по

Адвокат

ддпис) (п вище, iнiцiали)

!Ч2 з!п

4. Цей Акт

ЗГIдНО З ОР
iёйТ(особа, яка дiс в

Клiснта)
ГОЛОВНИИ 1’цIАЛ1СТ

чпР3лн)1Я аоИ1
3АБЕзп(ЦЮ*) (прiзвище, iнiцi



додаток З
до Стандартiв якостi надання
безоплатноТ вторинноТ правовоТ
допомоги у цивiльному,
адмiшстративному процесах та
представництва у кримiнальному
процесi
(пункт 16 роздiлу 1)

ОРIСнтОВНИй ГТЕРЕЛIК
ыатерiалiв адвокатського досьс у цивiлыIоыу/аДМiнiстративному проваджсняi

1. Титульний аркуш iз зазначенiIям прiзвища, iменi, по батьковi клiснта,номера, дати та часу видачi доручення центру.
2. Ресстр матерiалiв досьс.

3. Копiя доручення центру з надання безоплатноТ вторинноТ правовоТдопомоги.
4. документи, що стосуються особи клiента:
протокол узгодження правових питань щодо представництва за дорученнямвiд <»

__________

20 р. з додатком;

акт приймання-передавання документiв (копiй документiв)/речей (уечовихдоказ iв);

копiУ документiв, що пiдтверджують право клiснта на звiльнення вiд сплатисудового эбору.

5. Матерiали справи:

копiТ документiв, якi пiдтверджують спроби врегулювати спiр у досудовомупорядку (листи, звернення, скарги, загiити, заяви, вiдповiдi на них, адвокатськi запититощо);

копiТ процесуальних документiв (позовн заяви, зустрiчнi позовнi заяви абозапереченая проти позову, апеляцiйнi, касацiйнi скарги, заяви про перегляд судовихрiшень за нововиявленими обставинами, заяви, що подаються у порядку окремогопровадженюi, правовi висновки тощо);

копiТ рiшень, постанов, ухвал;
iнформацiя про наявнiсть висновкiв експертiв, ревiзiй тощо;
iншi документа, якi мiстять будь-якi фактйчнi данi. що мають значения длясправи.

зафiксованою доказово

1Iндн

Голсв
УПРАВ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

6. докази, зiбрани адвокатом, у тому числi аудiо-, вiдеозаписи, фотографiУ iз

планы допитiв с

о результати Ух розгляду;

правовi висновки.


