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ПРОТОКОЛ № 02/19
засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області 
(надалі - Комітет)

м. Одеса                  06 лютого 2019 року

ПРИСУТНІ: 
Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович;
Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович; 
Члени Комітету: Бессараба Павло Анатолійович, Валіхметова Олена Владиславівна, Врона 
Андрій Валентинович, Гроза Ірина Валентинівна, Долгов Володимир Михайлович, Івченко 
Віталій Борисович, Левченко Тетяна Миколаївна, Саінчин Сергій Олександрович, Сокалюк 
Всеволод Петрович, Цимар Євгенія Анатоліївна, Чернушич Спартак Миколайович 
Кандидати у члени Комітету: Кадрова Оксана Олександрівна, Канікаєв Юрій Олегович, 
Рибак Андрій Вікторович; 
Члени Комітету кримінального права та процесу Ради адвокатів Одеської області: голова 
Комітету Тітов В’ячеслав Георгійович, заступник голови Комітету Чебаненко Андрій 
Миколайович;
Член Комітету із цивільного та сімейного права Ради адвокатів Одеської області: Черкес 
Віталій Олександрович; 
Адвокати: Дерев'янко Микола Олександрович, Дубровін Павло Олександрович, Коваль 
Олександра Андріївна; 
Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 
Геннадіївна.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Обговорення проекту «Правил організації кримінального судочинства». 
2. Розгляд заяв кандидатів на вступ до складу Комітету та направлення відповідного рішення 

до РАОО на затвердження.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
1. Козлова О.О., який повідомив, що суддями Одеського апеляційного суду (Апеляційного суду 

Одеської області) складено проект «Правил організації кримінального судочинства» (далі – 
Правила), що пропонується до виконання органами прокуратури, адвокатури та суду з метою 
підвищення ефективності здійснення кримінально судочинства, та запропонував розглянути 
вказаний проект і висловити власні пропозиції та/або зауваження до змісту обговорюваного 
проекту. 

2. Дубровіна П.О., який зазначив, що вказані Правила є засобом обмеження професійних прав 
адвокатів та не можуть бути прийняті у запропонованій редакції. 

3. Тітова В.Г., який висловив думку, що Правила є необхідними до прийняття, а також 
повідомив, що до уваги пропонуються, крім зауважень, складених Комітетом кримінального 
права та процесу Ради адвокатів Одеської області, зауваження судді Малиновського 
районного суду м. Одеси Старікова О.О.

4. Козлова О.О., який повідомив, що членом Комітету Пономаренко Д.В. спільно з колегами, 
Гловюк І.В., Бочеваром М.П. та Фоміним А.І., також підготовлені власні зауваження, які 
разом з зауваженнями судді Малиновського районного суду м. Одеси Старікова О.О. будуть 
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окремо включені до протоколу засідання Комітету, у зв’язку з відсутністю на засіданні 
зазначених авторів. 

5. Долгова В.М., який виступив проти прийняття Правил у якості норм поведінки, обов’язкових 
до виконання, зазначивши, що порушення таких Правил стане у майбутньому підставою 
притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності.

6. Канікаєва Ю.О., який зазначив щодо встановлення дисціплінарної відповідальності за 
порушення положень даних Правил. 

7. Козлова О.О., який вказав, що у зв’язку з рекомендаційним характером Правил, суд може 
відступати від їх положень, у випадку необхідності, що у свою чергу виключає наявність 
будь-якої відповідальності за їх порушення.

8. Саінчина С.О., який погодився з думкою Долгова В.М. та додав, що Правила, окрім іншого, 
стануть способом маніпуляції адвокатами та втручання в адвокатську діяльність.  

9. Івченка В.Б., який зазначив, що оскільки Правила приймаються на регіональному рівні, це не 
дозволить посилатися на відповідні норми Правил у судах касаційної інстанції, які не 
враховуватимуть їх при вирішенні справи; запропонував звернутися з законодавчою 
ініціативою. 

10. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення  Преамбули та розділу 
«Загальні засади здійснення кримінального судочинства».

11. Чебаненка А.М., який виніс пропозиції щодо наступних змін до 4 абзацу Преамбули: після 
слів «…ст. 44 ЦПК України…» доповнити словами: «ст. 45 КАС України».

12. Канікаєва Ю.О., який запропонував наступні зміни до 4 абзацу преамбули: крім посилання 
на статтю 6 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, вказати також 
статтю 5 Конвенції. 

13. Козлова О.О., який виловив думку щодо практичної необхідності абзацу 1 Загальних засад 
здійснення кримінального судочинства, що забезпечить мінімальну витрату часу на участь у 
судових засіданнях.  

14. Дубровіна П.О., який погодився з Козловим О.О. та зазначив, що вказане положення 
необхідне для раціонального використання процесуального часу.

15. Зауваження судді Старікова О.О. щодо абзацу 1: необхідним є визначення підстав, які 
вважатимуться поважними у разі неявки в судове засідання.

16. Чебаненка А.М., який виніс пропозицію змінити абзац 2 наступним чином: після слова 
«встановити» доповнити словосполученням «розумної тривалості із урахуванням складності 
справи».

17. Левченко Т.М., яка висловила думку щодо виключення абзацу 2.
18. Канікаєва Ю.О., яки й запропонував встановити обмеження щодо застосування абзацу 2, 

зокрема, регламент для виступу може бути застосований судом до учасників провадження, 
крім сторони захисту.

19. Саінчина С.О. та Дубровіна П.О., які підтримали думку Левченко Т.М. щодо виключення 
регламенту виступів. 

20. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо абзацу 2: КПК України не містить норми, яка 
дозволяла б встановлювати такі обмеження. Суд не має права обмежувати тривалість 
судових дебатів певним часом.

21. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави  1 Розділу 1 «Виклик в 
судове засідання».

22. Козлова О.О., який висловив думку щодо наявності певних ризиків у разі виклику в судове 
засідання за допомогою SMS-повідомлення. 

23. Чебаненка А.М., який запропонував наступні зміни: у п.1.1 після слова «потерпілому» 
доповнити словосполученням «в присутності захисника або представника, які беруть участь 
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у справі»; у п.1.2. після слова «осіб» доповнити словосполученням «наданої в присутності 
захисника або представника, які беруть участь у справі».

24. Дубровіна П.О., який стосовно п.1.2 зауважив, що КПК України не передбачено складення 
відповідних заяв, однак, прокурор не позбавлений можливості звертатися з клопотанням про 
виклик до суду визначених осіб із зазначенням засобів зв’язку; при цьому, не може бути 
звужено можливість повідомлення іншими способами, окрім  SMS-повідомлення.

25. Долгова В.М., який вказав, що ст. 135 КПК України встановлено порядок здійснення 
виклику в кримінальному провадженні, що спростовує необхідність впровадження  SMS-
повідомлення. 

26. Канікаєва Ю.О., який підтримав думку Чебаненка А.М. та доповнив, що вказаний пункт 
потребує внесення застереження щодо неприпустимості його використання у якості підстави 
для застосовування приводу та/або будь-яких інших санкцій.  

27. Тітова В.Г., який погодився з думкою Канікаєва Ю.О. та зазначив, що Правила загалом не 
можуть слугувати підставою для притягнення до відповідальності та застосування будь-яких 
видів санкцій. 

28. Івченка В.Б., який вказав, що сповіщення учасників через SMS-повідомлення позбавляє 
можливості підтвердити/спростувати його отримання адресатом. 

29. Левченко Т.М., яка висловилася проти положень Глави 1, так як це може потягти негативні 
наслідки для вразливих категорій осіб, зокрема, осіб похилого віку, які можуть не 
усвідомлювати правові наслідки. 

30. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 1: підтримує пропозицію. 
31. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 1: ст. 135 КПК України передбачає здійснення 

виклику в кримінальному провадженні по телефону; при SMS-повідомленні відсутнє 
підтвердження його отримання адресатом; ризик застосування приводу, грошового 
стягнення, розшуку тощо. 

32. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави 2  Розділу 1 
«Направлення обвинувального акту до суду».

33. Долгова В.М., який вказав, що передусім повинні виконуватися вимоги ст. 290 КПК Укрїани 
щодо відкриття матеріалів іншій стороні. 

34. Дубровіна П.О., який зауважив, що визначені у п. 2.2. строки не передбачені КПК України та 
є обмеженням прав сторін.

35. Канікаєва Ю.О., який виніс пропозицію стосовно: 1) збільшення строку, передбаченого п. 
2.2., до 15 календарних днів або 10 робочих днів; 2) встановлення зобов’язання направлення 
обвинувального акту через канцелярію суду. 

36. Івченко В.Б., який зазначив, що визначення будь-яких строків є спробою «внести зміни до 
КПК України», що є неприпустимим. 

37. Козлова О.О., який не погодився з думкою Івченко В.Б. та вказав, що на законодавчому рівні 
жодних строків або обмежень не встановлено, а отже не може бути порушенням норм КПК 
України. 

38. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 2: погодився з необхідністю встановлення 
термінів, оскільки законодавець таку норму не передбачив. 

39. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави 3  Розділу 1 
«Професійна нарада».

40. Козлова О.О., який висловився проти встановлення повноваження суду щодо самостійного 
призначення спікера з числа представників та захисників (п.3.3.), з огляду на те, що суд не 
може впливати на право вибору потерпілим та обвинуваченим представників та захисників.

41.  Чебаненка А.М., який запропонував наступні зміни до Глави 3: у п.3.1. після слова 
«встановлення» доповнити словосполученням «розумної тривалості», після слова 
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«регламенту» доповнити словосполученням «із урахуванням складності справи»; у п.3.2. 
слово «об’єм» замінити на «обсяг»; у п.3.2. після словосполучення «прокурор з» доповнити 
словосполученням «представником потерпілого, який бере участь у справі, потерпілим»; у 
п.3.3. друге речення викласти в такій редакції: «На ній можуть бути присутніми всі 
захисники, представники обвинувачених, потерпілих. Якщо обвинувачений має кілька 
захисників, а потерпілий – кілька представників, то обрати його з-поміж них в якості спікера 
на професійній нараді може обвинувачений, потерпілий». 

42. Валіхметову О.В., яка внесла пропозиції щодо узгодження адвокатами між собою, хто 
виступатиме спікером. 

43. Дубровіна П.О., який зазначив, що п.3.1. порушує положення ст. 315 КПК України та, крім 
того, встановлення обсягу доказів віднесено до стадії судового розгляду, тому тільки після 
визначення ухвалою суду обсягу доказів та порядку їх дослідження, суд може перейти до 
вирішення питання про кількість судових засідань та необхідного процесуального часу. 

44. Канікаєва Ю.О., який запропонував у п.3.1. виключити встановлення регламенту для 
виступів, а також передбачити наслідки непогодження питань, віднесених до обговорення на 
професійній нараді.

45. Семенова В.І., який вказав, що у випадку непогодження таких питань, вважати їх не 
узгодженими. 

46. Кадрову О.О., яка запропонувала вказати, що норми цих Правил застосовуються тільки за 
попереднього погодження сторін.

47. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 3: проведення професійної наради до 
проведення підготовчого судового засідання є недоречним та фактично означає виконання 
вимог ч. 2 ст. 315, ст. 349 КПК України з процесуальними порушеннями; пропонуються 
наступні зміни: «Сторони під час виконання вимог ч. 2 ст. 315 КПК України вирішують 
питання кількості судових засідань та процесуального часу, необхідних для кожної із сторін 
та потерпілого; клопотань, які відомі сторонам та потерпілому на час підготовчого 
судового засідання і які вони бажають повідомити з метою якнайшвидшого їх вирішення. 
Подання клопотань після призначення судового розгляду має мати виключний характер, у 
випадках встановлення обставин, які не були відомі сторонам та потерпілому 
(потерпілим)». 

48. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 3: має бути визначено критерії складності 
провадження, що дозволяли б ініціювати нараду; обсяг доказів, які необхідно дослідити з 
кожної сторони, має визначатися не під час наради, а у судовому розгляді, у відповідності 
до ст. 349 КПК України; якщо клієнт заперечуватиме проти участі адвоката у нараді, 
адвокат не зможе брати у ній участь; враховуючи встановлені у КПК України обмеження 
стосовно кількості захисників у судовому розгляді (не більше 5), то є сумніви стосовно 
коректності обмеження участі у нараді одним захисником-спікером (тим більше, що у 
захисників тактика захисту може бути різною); представництво цивільного відповідача та 
участь представника юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, не 
згадується; запропоновано, що до наради сторони повинні узгодити предмет, об’єм та її 
порядок, зокрема, прокурор з потерпілим; не враховано узгодження із представником 
потерпілого.

49. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави 4  Розділу 1 
«Призначення судового розгляду».

50. Чебаненка А.М., який зауважив, що з огляду на диспозицію ч. 2 ст. 316 КПК України, 
пропонується наступна редакція п. 4.1.: «Конкретна дата судового розгляду кримінального 
провадження має бути визначена судом після проведення підготовчого судового засідання».

51. Дубровіна П.О., який погодився з пропозицією Чебаненка А.М. 
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52. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 4: погодився з запропонованою редакцією, 
оскільки КПК України не забороняє вчинення вказаних дій, проте особа має бути 
повідомлена про дату судового засідання за три дні, у відповідності до вимог КПК України.

53. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави 5  Розділу 2 
«Проголошення суті обвинувачення».

54. Козлова О.О., який запропонував внести зміни до п.5.1. та вказати, що прокурор оголошує 
обвинувальний акт у вільній формі. 

55. Тітова В.Г., який доповнив, що пунктом 5.1 також має бути визначено право сторони 
звернутися з клопотанням про оголошення обвинувального акту у повному обсязі

56. Чебаненка А.М., який зазначив, що п.5.1. не узгоджується з ч.2 ст. 347 КПК України, якою 
передбачено порядок оголошення обвинувального акту, а отже сторона не може бути 
позбавлена можливості реалізувати свої права, гарантовані законом.  

57. Валіхметову О.В., яка підтримала висловлювання Тітова В.Г. та Чебаненка А.М., 
зазначивши, що сторона повинна мати право на звернення з відповідним клопотанням. 

58. Дубровіна П.О., який погодився з запропонованими змінами до п.5.1.
59. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 5: Правила не можуть змінювати вимог КПК 

України, а повинні узгодити питання, які не вирішені та/або недостатньо вирішені 
Кодексом.

60. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 5: пункт 5.1. є порушенням ст. 347 КПК України. 
61. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення Глави 6 Розділу 1 «Заявлення 

клопотань».
62. Козлова О.О., який виступив проти прийняття такого положення, адже ним обмежуються 

права сторін, гарантовані законом. 
63. Чебаненка А.М., який запропонував наступну редакцію п.6.1: «Якщо захист кожного 

обвинуваченого в судовому провадженні здійснюють кілька захисників, представництво 
кожного потерпілого в цьому ж провадженні здійснюють кілька представників, підтримання 
держаного обвинувачення здійснюють кілька прокурорів, то вони зобов’язані обрати одного 
захисника від кожного обвинуваченого, одного представника від кожного потерпілого, 
одного прокурора від групи прокурорів з числа здійснюючих підтримання державного 
обвинувачення, який буде виступати перед судом». 

64. Дубровіна П.О., який підтримав думку Козлова О.О.
65. Коваль О.А., яка запропонувала встановити такі обмеження тільки для прокурорів.
66. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 6: застосування даного пункту є доцільним у 

випадку, якщо йдеться про заздалегідь підготовленні клопотання, оголошення та підтримка 
яких може бути здійснена одним з представників, захисників, прокурорів. 

67. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 6: не корелюється із положеннями ст. 350 КПК 
України, яка регламентує, що клопотання учасників судового провадження розглядаються 
судом після того, як буде заслухана думка щодо них інших учасників судового провадження, 
про що постановляється ухвала.

68. Козлова О.О., який поставив на обговорення положення розділу «Пропозиції, що 
викликали дискусію, але через імперативну норму процесуального закону не включені 
до гайдлайнів».

69. Козлова О.О., який зазначив, що прийняття Глави 2 Пропозицій є недопустимими та грубо 
порушує права потерпілих і цивільних позивачів. 

70. Чебаненка А.М., який додав, що положення Глави 2 Пропозицій прямо суперечать нормам 
Конституції України, а отже встановлення таких обмежень є суттєвим порушенням прав 
потерпілих і цивільних позивачів. 
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71. Канікаєва Ю.О., який вказав, що Глава 1 Пропозицій не може стосуватися випадків, коли 
застосовується покарання у виді позбавленням волі на певний строк. 

72. Зауваження судді Старікова О.О. щодо Глави 1 Пропозицій: зазначив, що надання 
учасникам провадження завіреної копії рішення суду після проголошення вступної та 
резолютивної частини вироку є виправданим, сприяє економії процесуального часу та не 
порушує права учасників.  

73. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 1 Пропозицій: прямо суперечить ч. 1 ст. 376 КПК 
України, у відповідності до якої судове рішення проголошується прилюдно негайно після 
виходу суду з нарадчої кімнати.

74. Зауваження Пономаренка Д.В. щодо Глави 2 Пропозицій: Пропозиція є категорично 
неприйнятною. Особа, якій завдано шкоду кримінальним правопорушенням, має право на 
відшкодування такої шкоди. Необхідність інституту цивільного позову у кримінальному 
провадженні полягає у тому, щоб, по-перше, спростити для потерпілого отримання 
відшкодування завданої йому шкоди; по-друге, забезпечити повне встановлення обставин, 
які відносяться до предмету доказування (ст. 91 КПК України). Тому жодних обмежень по 
сумах бути не може. Це суперечить, крім того, й положенням Декларації основних 
принципів правосуддя для жертв злочинів та зловживання владою 1985 р. та Рекомендації 
Rec (2006) 8 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам щодо допомоги потерпілим 
від злочинів 2006 р. Крім того, це може призвести до необхідності для потерпілого 
звертатися до суду із позовом у порядку ЦПК України, що ніяк не сприятиме оперативності 
відшкодуванню йому шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. 

75. Канікаєва Ю.О., який зазначив стосовно доцільності включення окремо розділу, яким буде 
передбачено своєчасний початок судового засідання відповідно до призначеного часу. 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
1. Козлова О.О., який представив адвокатів Кадрову О.О., Канікаєва Ю.О. та Рибака А.В., які 

подали відповідні заяви про прийняття до складу Комітету. 
2. Кадрову О.О., яка відрекомендувала себе та висловила бажання взяти участь у діяльності 

Комітету з вирішення питань, пов’язаних із захистом професійних прав адвокатів та 
забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

3. Канікаєва Ю.О., який відрекомендував себе та висловив бажання взяти участь у діяльності 
Комітету з вирішення питань, пов’язаних із захистом професійних прав адвокатів та 
забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності.

4. Рибака А.В., який відрекомендував себе та висловив бажання взяти участь у діяльності 
Комітету з вирішення питань, пов’язаних із захистом професійних прав адвокатів та 
забезпечення дотримання гарантій адвокатської діяльності

5. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття адвоката Кадрової 
О.О. до складу Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом 
кандидата у члени Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на 
затвердження.

     Результати голосування: 
     За – 12 (дванадцять); Утримались - 1 (один); Проти – 0 (нуль).
6. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття адвоката Канікаєва 

Ю.О. до складу Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом 
кандидата у члени Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на 
затвердження.

     Результати голосування: 
     За – 0 (нуль); Утримались –13  (тринадцять); Проти – 0 (нуль).



7

7. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання про прийняття адвоката Рибака А.В. 
до складу Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у 
члени Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на затвердження.

     Результати голосування: 
     За – 13  (тринадцять); Утримались – 0 (нуль); Проти – 0 (нуль).

ВИРІШИЛИ:
1. Надати до РАОО сформовані пропозиції та зауваження до проекту «Правил організації 

кримінального судочинства».
2. Звернутись до РАОО з проханням прийняти адвокатів Кадрову О.О. та Рибака А.В. до 

складу Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі статусом кандидата у 
члени Комітету. 

8. Відкласти на наступне засідання Комітету розгляд питання щодо прийняття адвоката 
Канікаєва Ю.О. до складу Комітету на випробувальний термін згідно Положення зі 
статусом кандидата у члени Комітету та направлення  відповідного рішення до РАОО на 
затвердження.

ПІДПИСИ:

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов 

Заступник 
Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов 

Члени Комітету: 

______________  П.А. Бессараба                           ______________  Т.М. Левченко  

______________  О.В. Валіхметова                   ______________  С.О. Саінчин                                            
                                                                                                                 
______________  А.В. Врона                             ______________  В.П. Сокалюк

______________  І.В. Гроза                               ______________  Є.А. Цимар
                        
______________   В.М. Долгов                          ______________  С.М. Чернушич 
                                                                             
______________    В.Б. Івченко     
  


