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Генеpaльнoшly прoкyрoрy УкpaiЪи
Лyuен ку to рiю Bi'гaлiйоBиЧy
вyл. PiзниЦькa' 13115, Киiв, 0101i

Hачальникy ГолoBнoгo yшpaвлiння
HаЦioнaльнoТ полiцiТ в
flнiшpопетpoвськiй oбластi
Pепеrнкy lгорю Bолo.цими poBичy
вyл' ТроiцЬкa' 2О-a' м. {нiпpо,491ra1

Прокypopy
fi нiшропеTр0BсЬ l{oi oблaстi
Maтвiйчyщ' Biкт'ору
Bоло.ЦимlIр0B[Iчy

пp. t' Явоpницькоr'о, 38,
ьr. fiнiпpо,49a44

Кoмiтет зaХиcту шpофесiйниx пpaв тa ГapaIITiй aДвoкaтськоi 'цiяльнoстi

Aсоцiaцii aдвокатiв УкрaТни зBертaсTЬся дo Baс, вислoBJIlo}oчи стyр6oвaнiсть з

гIриBo-цy фaктiв, щo вiдбyвarоться iз aДBокaТaМи' BItлIoчaIoЧt{ кpиN,{lнaЛЬнo.

кapaнi Дiяння. oстaннiм чaсO]vI, нa )I(aJIь' }lI.{ Bи}4yIIIенi констaТyBaTи з6iльrцення

кiлькостi нaпa.цiв нa aдвокaтiв, пoзбaвле}il{я iх }I(иTTlo' оTOт0}кнrння iх З

клiснтaьtи.
Taк, зpaнку 16,a2,2О17 рoкy в м. fiнiпpo невiдомi зДiйсн}Ltи нaПa,ц }Ia

aДBoкaTa BеpЬy Aндpiя Петровиva (свiдоuTвo }ia Пpaвo зaйняття aд.BoкaТсЬкolо

Дiяльнiстlo N738 вiд24,\2'2a|1 pокy, BиДaне Миколaiвськolо облaснorо КДКA).

Пiд чaс нalraДy alЦBoкaTy Bеpбi A.П. бyло нa}Iесеllо тiлеснi yшкOД)кеrrн,I
(нa рaзi Тx тяжкi.сTЬ I{a сьогoднitшнiй дtень невiдоьra).

Зi слiв aДBoкaтa Bеpби A.П. oоo6lt, якi BчиttиЛи нaпaд нa aдaвoкaTa'
пoвiдомили OcTa}IнЬoМy, що це вi,lЛичисr}Iк0 тa Лекirшвiлi.

AДвокaт Bеpбa A.I1. пoв,язyе цей i{aпa.ц нi З чиN{ iншrим, як iз

здiйoненняМи [1иR4 пpофесiйнoi Дiядьнoстi тa зtiйсне}IHя }Ia нЬoгo тиску, щoб
aДBoI{aT вiдмoвився вi,ц нa.цaння rrрaвoвоi Дoп0МOги клiснтy.

Комiтет зaХplсTy пpофесiйTII,IХ прaB Ta ГaрaнTiй aДвокaтськоi .цiяльнoстi
Aсоцiaцii aДвокaтiв Укpaiни сxильний бaчити B ЦЬoiЧy BпIIиB Ha пpaBoBy

вyл. Меяниковa, l6, oф' 3-7, м' КиiЪ * 0l02 l
тeл.: +38 (067) 46з.7 F1a

е.mail: zaxist@uaa.org.ua
lv.ww'цa4.'Q-rg.Да
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кoгlltтЕтзAxиступPoФЁ8lfi H.'triъig1xЖilT.#ff-.кAтсЬкоТдНлЬHoстl
поЗицlЮ aдвoкaTa Bеpби A.П. тa ПеpsЦкoд)кaнЁ,l aдBoкaТy y здiйснerrнi своеia.цвoкaTськоi дiяльностi, що с }IеприПyстиМиМ.

Комiтeт зa.хи_стy пpoфесiйниx пpaв Ta гapaнTiй aдвoкaтськоi дiяльностiAсoцiaцii aдвoкaтiв Укpaiни BI{I{aгaс шIBи.Цкoгo тa нeyпepедженoгo РеaryBaIrня збоку ПpaвооxopoнниХ оpгaнiв нa.цaне кpимiнaльне пpaBoIIoрyше}Iня вi.цповi,цно
Дo BI.II\4ог зaкo}lо.цaBсТBa тa здiйснеЕнЯ ефективнoго .цoсyдoBoго poзслiдyв aъIHIЯ зa
фaктaми кpимiнq.гrt'ч_ прa*ollopyшенЬ' пеpедбavен}Гx ст. 3g7, сT. 400Кpимiнaльнoгo кojiексy Укpaiни, BчинениХ вiдносно a,цBoкaтa Bерби A.П.

Bвaлсaсмo, щo реaryBal{ня нa поДiбнi випaдки пepеслiдyuйo aдвокaтiв сiндикaтором змiн y 
. деpжaвi Ta пiдвищeпня рiвня дoвipи lpolvlaДЯн дoпpaвooхopонниХ оpгaнiв.
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