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ПРОТОКОЛ № 6/17 

засідання Комітету захисту професійних прав адвокатів та реалізації гарантій 

адвокатської діяльності Ради адвокатів Одеської області  

(надалі - Комітет) 

м. Одеса                          06 червня 2017 року 

 

ПРИСУТНІ:  

Голова Комітету: Козлов Олександр Олександрович; 

Заступник Голови Комітету: Давиденко Андрій Парфирійович; 

Члени Комітету: Валіхметова Олена Владиславівна, Євценко Роман Ігорович, Косов Василь 

Іванович, Левченко Тетяна Миколаївна, Маляр В’ячеслав Юрійович, Муконін Олександр 

Вікторович, Семенов Вадим Іванович, Сокалюк Всеволод Петрович, Фомічов Ігор Олегович, 

Шевчук Кирило Миколайович;  

Спеціаліст з організації роботи та документообігу Комітету: Морозова Олександра 

Геннадіївна. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обговорення питання щодо участі в семінарі з підвищення кваліфікації для адвокатів, який 

відбудеться 24.06.2017 р. на базі Апеляційного суду Одеської області. 

2. Обговорення результатів практичної конференції на тему «Правова допомога 

військовослужбовцям, учасникам бойових дій, добровольцям та членам їх сімей», яка була 

проведена 20.05.2017 року на базі Військової академії.  

3. Обговорення результатів дискусійного майданчику на тему «Захисти захисника», 

проведеного 23 травня 2017 року в м. Київ Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій 

адвокатської діяльності при НААУ. 

4. Розгляд звіту Козлова О.О., як представника РАОО, щодо участі в процесуальних діях 

відносно адвоката від 23.05.2017 р. 

5. Обговорення питання щодо порушення професійних прав та гарантій адвокатської діяльності 

адвоката Каркіщенко Андрія Володимировича, яке відбулось 12.05.2017 р.  

6. Розгляд інших питань щодо організації роботи Комітету. 

 

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив присутнім членам Комітету про організацію семінару з 

підвищення кваліфікації для адвокатів, який відбудеться 24.06.2017 р. на базі Апеляційного 

суду Одеської області, та запропонував взяти у ньому участь в якості доповідачів.  

2. Семенова В.І., який виявив бажання виступити на зазначеному семінарі з доповіддю щодо  

повернення судом матеріалів про притягнення посадових осіб до адміністративної 

відповідальності в порядку ст. 212-3 КУпАП.  

 

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Давиденко А.П., який зазначив цікавість та корисність проведеної 20.05.2017 року на базі 

Військової академії практичної конференції на тему «Правова допомога 

військовослужбовцям, учасникам бойових дій, добровольцям та членам їх сімей», а також 

наголосив на незначних недоліках, зокрема приділення уваги питанням, які не стосувалися 

теми конференції.  
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ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:  

1. Козлова О.О., який проінформував присутніх членів Комітету, що 23 травня 2017 року 

Комітетом захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності при НААУ був 

організований дискусійний майданчик на тему «Захисти захисника» для обговорення 

широкого спектру проблематики захисту професійних прав та гарантій адвокатської 

діяльності. 

2. Давиденко А.П., який повідомив фактичні ситуації, що розглядалися в порядку дискусії, 

зазначив активну участь всіх учасників заходу, якими виступили відомі адвокати та члени 

органів адвокатського самоврядування.  

 

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив звіт щодо участі в обшуку, проведеному в житловому 

будинку адвоката Бажак О.М. 23.05.2017 р., відзначивши при цьому відсутність порушень 

законодавства України з боку службових осіб Національного антикорупційного бюро 

України.  

 

ПО П’ЯТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який повідомив, що 12.05.2017 р. було здійснене грубе порушення 

професійних прав та гарантій адвокатської діяльності адвоката Каркіщенко А.В. шляхом 

застосування до нього психологічного тиску та фізичного насилля біля приміщення 

Апеляційного суду Одеської області, у зв’язку з чим від РАОО були направленні звернення 

до Генеральної прокуратури України, прокуратури Одеської області, Національної поліції 

України, Головного управління Національної поліції в Одеській області, Служби безпеки 

України, Управління Служби безпеки України в Одеській області, Національної асоціації 

адвокатів України та Комітету захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності з 

проханням відреагувати відповідно до наданої компетенції та здійснити заходи, спрямовані 

на відновлення прав адвоката Каркіщенка А.В. та недопущення порушень прав адвокатів-

захисників, які беруть участь у кримінальному судочинстві, у майбутньому. 

 

ПО ШОСТОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ: 

1. Козлова О.О., який представив звіт про результати розгляду заяв адвокатів про порушення їх 

права на інформацію (ст. 212-3 КУпАП) за першу половину 2017 р. та наголосив на значній 

кількості справ, що були повернені судами до РАОО на доопрацювання.  

2. Семенова В.І., який з огляду на зазначений звіт, запропонував шляхи підвищення 

ефективності  інформування посадових осіб про притягнення їх до адміністративної 

відповідальності: використання послуг кур’єрської доставки для вручення листів з 

відповідним повідомленням або доручення подання даних листів адвокатам-заявникам.  

3. Євценко Р.І., який зазначив про можливе виникнення під час судового розгляду спірних 

ситуацій на предмет дійсності відмітки про отримання вказаних листів у випадку їх 

особистого подання адвокатами-заявниками.  

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Підготувати теми доповідачів для узгодження для участі в семінарі з підвищення 

кваліфікації для адвокатів, який відбудеться 24.06.2017 р. на базі Апеляційного суду 

Одеської області. 
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2. Удосконалити процедуру інформування посадових осіб про притягнення їх до 

адміністративної відповідальності, передбаченої ст. 212-3 КУпАП. 

 

ПІДПИСИ: 

 

Голова Комітету      ______________    О.О. Козлов  

 

Заступник  

Голови Комітету      ______________   А.П. Давиденко  

 

 

Члени Комітету:  

 

______________    О.В. Валіхметова 

 

______________    Р.І. Євценко  

 

______________    В.І. Косов 

 

______________    Т.М. Левченко 

 

______________    В.Ю. Маляр 

 

______________    О.В. Муконін 

 

______________    В.І. Семенов  

 

______________    В.П. Сокалюк 

 

______________    І.О. Фомічов 

 

______________    К.М. Шевчук 


