
Україна: у новому звіті МКЮ закликає до невідкладних дій щодо захисту адвокатів 

під прицілом  

МКЮ сьогодні закликала українську владу вжити невідкладних заходів для того, щоб адвокати 

в Україні могли працювати в атмосфері, вільній від погроз, цькування чи будь-якого іншого 

неналежного втручання. 

Звіт місії МКЮ «Між молотом та ковадлом: напади на адвокатів в Україні», опублікований 

сьогодні, документує насторожуючий рівень насильства щодо українських адвокатів, 

пов'язаний з їх професійною діяльністю, та наводить рекомендації українській владі щодо 

кращого гарантування безпеки та незалежності адвокатів та забезпечення їхньої спроможності 
захищати права людини. 

«В той час як МКЮ відзначає неодноразові спроби реформування системи правосуддя, дуже 

тривожним є те, що адвокати продовжують піддаватися нападам, включаючи вбивства та 
фізичне насильство», - зазначив сьогодні Тимур Шакіров, старший юридичний радник 

програми МКЮ в Європі та Центральній Азії. «Адвокати повинні мати можливість працювати в 

атмосфері, вільній від страху репресій за свою роботу, захищаючи своїх клієнтів, як того 

вимагає міжнародне право прав людини та міжнародні стандарти щодо ролі правників». 

У звіті МКЮ встановлено, що безпека адвокатів та їх спроможність захищати права своїх 

клієнтів в Україні знаходяться під постійною загрозою. Зокрема, адвокати, які працюють у 

політично чутливих випадках або в зоні конфлікту, стикаються з ризиками нападів та 
цькування. Адвокати, які піддаються подібним атакам, не мають доступу до ефективних 

правових засобів захисту від втручання у їх роботу. Навіть у разі вбивств адвокатів винні не 

притягуються до відповідальності. 

Звіт також аналізує самоврядування та інституційну організацію адвокатури, дисциплінарний 

процec, переслідування адвокатів через правові механізми та проблеми, з якими стикаються 

адвокати при захисті прав людини. 

У звіті відзначаються деякі важливі досягнення, зокрема незалежність Національної асоціації 

адвокатів України. 

«Незважаючи на останні реформи, Україна ще не звільнилася від моделі «хороших законів та 
поганої практики», що часто робить систему правосуддя нефункціональною та підриває 

реформи», - говорить Шакіров. «Оскільки можливо, що в Україні може виникнути черговий 

циклон реформ, залишається ризик законодавчих ініціатив, які можуть ставити за мету або 

мати результатом підрив безпеки та незалежності юридичної професії». 

У звіті викладено вичерпні рекомендації щодо проблеми нападів та переслідувань адвокатів та 

вжиття невідкладних заходів. Щодо таких заходів, МКЮ рекомендує серед іншого забезпечити 

наступне:  

- Незалежність та роль адвокатів поважаються усіма державними установами:

виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади, усіма іншими державними

органами, включаючи правоохоронні органи, та всіма учасниками судового процесу;
- Необхідний персонал, який має належну професійну підготовку та спроможність

забезпечити безпеку в судах;

- Відповідні правоохоронні органи оперативно і ефективно розслідують всі вбивства та

напади на адвокатів з метою виявлення відповідальних та притягнення їх до

відповідальності у провадженнях, які повністю відповідають міжнародним стандартам
справедливого судового розгляду.

Передумови: 

Звіт ґрунтується на дослідженні та аналізі українського права з урахуванням міжнародного 

права та стандартів, а також висновків та висновків місії МКЮ (2019)  

в Україну для оцінки стану безпеки та незалежності адвокатів. Під час місії представники МКЮ 
зустрілись з низкою осіб - окремими адвокатами та правовими експертами, неурядовими та 
державними представниками, правозахисниками та журналістами, які висвітлюють правові 
питання. 
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