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рахування строку попереднього ув’язнення. Обставини, що пом’як-
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захисника чи представника особи. Погроза або насильство щодо за-
хисника чи представника особи, умисне знищення або пошкоджен-
ня їх майна. Посягання на життя захисника чи представника особи 
у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням професійної правничої 
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5. Участь адвоката на стадії досудового розслідування, його пра-
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