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ПРОТОКОЛ № 10/18 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          02 жовтня 2018 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Семенов Вадим Іванович;  

Секретар Комітету: Фомічов Ігор Олегович; 

Члени Комітету: Врона Андрій Валентинович, Давиденко Андрій Парфирійович, Косов 

Василь Іванович, Левченко Тетяна Миколаївна, Маляр Вячеслав Юрійович, Мержев 

Олександр Іванович, Муконін Олександр Вікторович, Саінчин Сергій Олександрович, 

Чернушич Спартак Миколайович; 

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна; 

Адвокат: Пєров Андрій Петрович.  

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення результатів спільного засідання Комітету, Комітету захисту професійних прав 

адвокатів НААУ та Комітету з питань БПД НААУ.  

2. Розгляд питань щодо організації роботи Комітету.  

3. Обговорення проектів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 27 вересня в м. Київ відбулося спільне засідання Комітету, 

Комітету захисту професійних прав адвокатів НААУ та Комітету з питань БПД НААУ, що 

було присвячене питанням порушення прав адвоката, допущеного колегією суддів 

Суворовського районного суду м. Одеси під час обрання міри запобіжного заходу.  

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який виніс на обговорення питання стосовно дотримання членами Комітету 

триденного строку на опрацювання заяв адвокатів про порушення їх професійних прав та 

зауважив про необхідність ефективного розгляду таких заяв задля забезпечення відновлення 

порушених прав адвокатів.   

 

ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Козлова О.О., який поставив на обговорення питання щодо внесення змін до Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та запропонував проаналізувати наявні 

законопроекти.  

2. Семенова В.І., який доповів відповідно до наявних законопроектів у частині, що стосується 

захисту та реалізації гарантій адвокатської діяльності.  

3. Пєрова А.П., який висловив думку щодо доцільності прирівнювання обсягу прав, 

передбачених Законом України «Про судоустрій і статус суддів», Законом України «Про 

прокуратуру», до професійних прав адвоката.  

4. Чернушича С.М., який повідомив, що окремі положення законопроектів містять оціночні 

поняття,  зокрема, «безпідставний відвід», «неявка без поважної причини» тощо, та у 

майбутньому потребуватимуть окремого роз’яснення.  



2 

 

5. Пєрова А.П., який зазначив, що недоліком законопроектів є відсутність права адвоката 

звертатися з адвокатським запитом з використанням електронного цифрового підпису. 

6. Семенова В.І., який додав, що обов’язок адвоката додавати копію ордеру до адвокатського 

запиту не є доцільним.  

7. Фомічова І.О., який вказав на те, що відсутність обов’язку додавати копію ордеру може 

потягти за собою виникнення проблемних питань при отриманні адвокатом запитуваної 

інформації.  

8. Козлова О.О., який висловив думку, що посвідчення зворотної сторони ордеру не повинно 

бути обов’язковою вимогою. 

 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Доручити членам Комітету скласти пропозиції та/або рекомендації стосовно внесення змін 

до наявних проектів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» в частині, 

що стосується захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій адвокатської 

діяльності. 

 
ПІДПИСИ: 

Голова Комітету      ______________   О.О. Козлов 

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   В.І. Семенов  

 

Секретар Комітету   ______________   І.О. Фомічов 

 

Члени Комітету:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________     

 

А.В. Врона 
 

______________     
 

О.І. Мержев 

 

______________     

 

А.П. Давиденко                            
 

______________     
 

О.В. Муконін 

 

______________     

 

В.І. Косов 
 

______________     
С.О. Саінчин 

 

______________     

 

Т.М. Левченко  
 

______________     
 

С.М. Чернушич   

 

______________     

 

В.Ю. Маляр 
 

    

    

 
 

  

 
 

  


