Прокурору _________________
місцевої прокуратури
Потерпілий: __________________
(адреса, поштовий індекс, інші засоби зв’язку)

IL
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U
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ЗАЯВА (повідомлення)
про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 369, ст. 370 КК України

__________ року П.І.Б. Підозрюваного отримав свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю №_______, видане ___________ КДКА, з правом займатися
індивідуальною адвокатською діяльністю.
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A

_____________ року я, П.І.Б. Потерпілого, видав адвокату П.І.Б. Підозрюваного
нотаріально завірену довіреність, якою уповноважив останнього бути моїм представником
в судах всіх інстанцій з усіма правами позивача, відповідача, третьої особи та потерпілого,
а також представляти мої інтереси у відповідному відділі державної виконавчої служби з
питань пред’явлення виконавчих документів та їх виконання; в державних, господарських,
громадських та інших підприємствах, установах і організаціях незалежно від їх
підпорядкування, форм власності та галузевої належності при вирішенні будь-яких питань,
що стосуватимуться виконання доручення.
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____________ року між мною та ПАТ «___________» укладено кредитний договір
№ ______________, відповідно до якого зазначеним банком мені, П.І.Б. Потерпілого,
надано споживчий кредит у сумі ______________ доларів США строком до ____________
року на певних умовах.

A

IL

У забезпечення даного кредитного договору ____________ року між банком і
позичальником укладений договір іпотеки, предметом якого є садовий будинок, що
знаходиться за адресою: _______________________________________, який належить мені
на праві власності, про що свідчить Витяг___________________.

IL

AW
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_______________ року ________________________ судом __________ області
відкрито провадження у цивільній справі № __________ про звернення стягнення на
предмет іпотеки за позовом ПАТ «_____________» до мене ‒ Відповідача П.І.Б.
Потерпілого, внаслідок невиконання останнім умов кредитного договору та утворенням
заборгованості по кредиту станом на ____________ року у розмірі __________ доларів
США. Моїм представником став П.І.Б. Підозрюваного.
Так, __________ року, приблизно о ______ год, знаходячись у своєму офісі адвоката,
розташованому за адресою: ______________, адвокат П.І.Б. Підозрюваного, з
використанням наданого йому службового становища, заздалегідь викликавши мене до
себе за допомогою телефонного дзвінка, в ході розмови шляхом надання порад схиляв і
схилив до надання грошових коштів у сумі __________доларів США в якості неправомірної
вигоди судді ______________суду П.І.Б. Судді, для прийняття суддею рішення на мою
користь під час розгляду вищезазначеної цивільної справи № __________, запевнивши
мене, П.І.Б. Потерпілого, що іншим чином урегулювати судовий спір на користь
Відповідача неможливо.
Таким чином, своїми діями адвокат П.І.Б. Підозрюваного підбурив мене, П.І.Б.
Потерпілого, до вчинення кримінального правопорушення, а саме надання неправомірної
вигоди названому вище судді, яка є службовою особою, що займає відповідальне

становище, за прийняття суддею рішення на мою користь під час розгляду цивільної справи
№ _________ про звернення стягнення на предмет іпотеки за позовом ПАТ
«_______________» до П.І.Б. Потерпілого.
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Після цього, П.І.Б. Підозрюваного, продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру,
діючи умисно, заздалегідь схиливши мене до надання неправомірної вигоди, __________
року, приблизно о ______ годині _________ хвилин, перебуваючи біля будинку № ________
по вулиці _________ у м. ________, отримав від мене частину грошових коштів в іноземній
валюті в сумі _________ доларів США з метою їх подальшого надання в якості
неправомірної вигоди судді __________ суду ____________ області П.І.Б. Судді, для
прийняття нею рішення на мою користь під час розгляду цивільної справи
№ ______________.
Цю розмову я записав на свій диктофон, так як більше не довіряв останньому і
пропозиція адвоката була протизаконною.
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Відповідно до ст. 370 Кримінального кодексу України «Провокація підкупу, тобто дії
службової особи з підбурення особи на пропонування, обіцянку чи надання неправомірної
вигоди або прийняття пропозиції, обіцянки чи одержання такої вигоди, щоб потім викрити
того, хто пропонував, обіцяв, надав неправомірну вигоду або прийняв пропозицію,
обіцянку чи одержав таку вигоду».
Відповідно до частини першої ст. 369 «Пропозиція чи обіцянка службовій особі надати
їй або третій особі неправомірну вигоду, а так само надання такої вигоди за вчинення чи
невчинення службовою особою в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду,
чи в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового
становища».

