Адвокатський запит
Останнім часом почастішали випадки несподіваного приходу різноманітних позапланових
перевірок на підприємства. Перевіряючі органи зразу вилучають основні фінансові та юридичні
документи підприємства. Така ситуація призводить до неабияких збитків для підприємства.
Уникнути таких неприємних ситуацій на законних підставах можливо, якщо зберігати документи у
адвоката, що ускладнить доступ перевіряючих до важливої комерційної документації. Для цього
підприємець чи підприємство повинно укласти з адвокатом або адвокатським об’єднанням договір
чи угоду про надання адвокатом правової допомоги. Так на вимогу перевіряючи підприємець або
підприємство замість документів надає договір з описом переданих адвокату документів.
Відповідно до ст. 10 Закону України «Про адвокатуру» забороняється будь-яке втручання в
адвокатську діяльність, вимагання від адвоката, його помічника, посадових осіб і технічних
працівників адвокатських об’єднань відомостей, що становлять адвокатську таємницю. З цих
питань вони не можуть бути допитані як свідки. Документи, пов’язані з виконанням адвокатом
доручення, не підлягають оглядові, розголошенню чи вилученню без його згоди.
Саме з огляду на законодавство, що регулює адвокатську діяльність, отримати документи у адвоката
перевіряючим буде не так просто. Кваліфікований юрист перевірить законність та обґрунтованість
підстав перевірки, надасть документи у відповідності до чинного законодавства та тільки ті
перевіряти які у компетенції даного перевіряючого органу, перевірить законність вимог
контролерів. Керуючись законом, адвокат має право відмовити у видачі документів, посилаючись
на адвокатську таємницю, збереження якої являється обовязком. Предметом адвокатської таємниці
є питання, з яких громадянин або юридична особа зверталися до адвоката. Крім цього, адвокат не
може вчиняти дії, які нашкодять його клієнту.
Ст. 9. Закону України «Про адвокатуру» гарантує адвокатові, що питання, по яких громадянин або
юридична особа зверталися до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей,
одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків, являється адвокатською
таємницею і адвокат зобов’язаний її зберігати від розголошення. Сукупність ст. 9 і 10 Закону
України «Про адвокатуру», дає адвокатові імунітет від не законних дій перевіряючих. В цьому
випадку, адвокат повинен уважно вивчити законність вимоги перевіряючих про вилучення
документів, і якщо вони незаконні, відмовиться віддавати документи, керуючись ст. 7 вказаного
закону, а саме: при здійсненні своїх професійних обов’язків адвокат зобов’язаний неухильно
додержувати вимог чинного законодавства, використовувати всі передбачені законом засоби
захисту прав і законних інтересів громадян та юридичних осіб і не має права використовувати свої
повноваження на шкоду особі, в інтересах якої прийняв доручення.
В Законі України «Про адвокатуру» ніде не сказано де повинен зберігати адвокат документи та
скільки часу йому потрібно на виконання доручення клієнта. Це може бути офіс, банківський сейф,
можливий варіант зберігання документів у нотаріуса, а якщо документів багато, а офіс не
придатний для такої кількості зберігання документів, то любе приміщення зручне для роботи і
відоме тільки адвокату.
Якщо вимоги перевіряючи законні, адвокат в присутності клієнта надасть документи, але не всі
зразу, а по мірі необхідності, навіть по одному документу в день, з оформленням реєстру виїмки
документів та копіюванням кожного екземпляру, узгодивши свою позицію з побажаннями свого
клієнта.

Таким чином підприємець чи підприємство виграє час щоб ретельніше підготуватись до перевірки
та згасить запал непроханих візитерів, адже їх діяльність буде проходити під адвокатським
наглядом, а неправомірні дії будуть вчасно оскаржені.
Як бачимо, самий надійний сейф для зберігання ділової документації – у адвоката.

