РІШЕННЯ № 153
Про затвердження Висновку спеціальної тимчасової комісії з перевірки
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва
«11» червня 2016 року

м. Одеса

23 квітня 2016 року рішенням Ради адвокатів України № 101 утворено
Спеціальну тимчасову комісію з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності
приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та
рішень вищих органів адвокатського самоврядування (далі – Комісія).
Розпорядженням Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради
адвокатів України від 23 квітня 2016 року № 41 затверджено її персональний
склад.
Рішенням від 20 травня 2016 року № 121 Рада адвокатів України,
заслухавши попередні висновки Комісії, складені за результатами
запланованого на 19 травня 2016 року візиту членів Комісії до Ради адвокатів
міста Києва та КМ КДКА з метою здійснення відповідної перевірки, у зв’язку
з невчиненням представниками органів адвокатського самоврядування міста
Києва необхідних дій по сприянню Комісії у проведенні перевірки (зокрема,
ненадання запитуваних документів), а також проведенням дій, спрямованих
на дестабілізацію роботи Комісії та порушення прав її членів, з метою
повного, всебічного та об’єктивного з’ясування існуючих та нових обставин
ситуації, що склалася, продовжила роботу Комісії, доручивши їй у строк до
10 червня 2016 року подати на затвердження Раді адвокатів України
висновки для прийняття відповідних рішень.
11 червня 2016 року на черговому засіданні Ради адвокатів України
Головою Комісії Афанасієвим Романом Володимировичем оголошено
складений та ухвалений членами Комісії у складі: Будз Т.В., Гринь Л.В.,
Слівінський О.В., Осика С.В., Максімова Ж.В. Висновок про перевірку
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на предмет
дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів
адвокатського самоврядування (додається), за результатами спільного

обговорення якого та внесення ряду змістовних та редакційних пропозицій,
зауважень та доповнень, висловлено консолідовану позицію з приводу
ситуації, що склалася у роботі органів адвокатського самоврядування міста
Києва.
Зокрема, визнано, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від
17 грудня 2012 року № 4 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури міста Києва було проігнороване та не взято до виконання
головою та членами КДКА, обраними установчою конференцією адвокатів
міста Києва, а адвокат Рудакова В.В. та інші адвокати, обрані 12 жовтня
2012 року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно
головою та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у порушення
приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та його
Перехідних положень, продовжили діяльність (приймаючи кваліфікаційні
іспити та рішення про притягнення адвокатів до дисциплінарної
відповідальності) у Київській міській Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії
адвокатури (КМ КДКА), утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня 2012
року Закону України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі Указу
Президента України №620/2012 від 31 жовтня 2012 року.
Крім того, визнано відсутність у місті Києві кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, створеної відповідно до Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також те, що її функції в
незаконний спосіб перебрала на себе і наразі здійснює організація, створена
на підставі іншого законодавства, яка неправомірно організовувала та
проводила кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв
про складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення або
припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала
дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до
дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за
складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені до
виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону, Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів України,
з’їзду адвокатів України, а також встановлено, що Київська міська
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року
діє як створена фізичними особами громадська організація (Витяг з Єдиного
державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви
правомірної діяльності такої комісії також і відповідно до Закону України
«Про адвокатуру», яким не було передбачено створення КДКА у такий
спосіб.
У цій частині рекомендовано Раді адвокатів України прийняти рішення
щодо організації утворення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури міста Києва шляхом прийняття Положення про Кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури міста Києва, призначення позачергової
виборчої Конференції адвокатів міста Києва для формування складу

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури міста Києва, проведення
необхідних реєстраційних дій.
У діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови Рафальської І.В.
визнано порушення приписів Закону України "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність" та рішень вищих органів адвокатського
самоврядування, а саме: порушення Інструкції з діловодства у регіональних
органах адвокатського самоврядування, затвердженої Наказом Заступника
Голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України
В.А. Гвоздія №32/1/3-13 від 20 червня 2013 року; невиконання рішення Ради
адвокатів України № 101 від 23 квітня 2016 року "Про утворення спеціальної
тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва"; прийняття рішень про допуск до стажування та
про видачу свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам
на підставі рішень про складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих
неповноважним органом –
Київською міською Кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до
цього часу.
У цій частині запропоновано Раді адвокатів України направити вимогу
до Ради адвокатів міста Києва з приписом припинити виявлені Комісією
порушення, а звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про притягнення
адвоката Рудакової В.В. і адвоката Рафальської І.В. до дисциплінарної
відповідальності за виявлені Комісією порушення. Крім того, ініціювати
спеціальну перевірку виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста
Києва приватної комерційної структури ТОВ "Центр стажування та
підвищення кваліфікації адвокатів", яке виконує функції, притаманні
виключно Радам адвокатів регіонів, пов'язані з процедурою організації
стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення кваліфікації
адвокатів та отримання за це плати.
Рада адвокатів України, за результатами розгляду ухваленого
Спеціальною тимчасовою комісією з перевірки діяльності органів
адвокатського самоврядування міста Києва Висновку, з урахуванням
зауважень, пропозицій та доповнень членів Ради адвокатів України та членів
спеціальної тимчасової комісії, відповідно до рішень Ради адвокатів України
від 23 квітня 2016 року № 101 та 20 травня 2016 року № 121, керуючись
статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, вирішила:
1.

Затвердити Висновок спеціальної тимчасової комісії з перевірки
діяльності органів адвокатського самоврядування міста Києва на
предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та рішень вищих органів
адвокатського самоврядування, без врахування викладеної у пункті 9
цього Висновку пропозиції щодо залучення правоохоронних органів до
спільної роботи з перевірки виявлених фактів діяльності при Раді
адвокатів міста Києва приватної комерційної структури ТОВ «Центр
стажування та підвищення кваліфікації адвокатів» (Висновок додається).

2.

Завершити перевірку діяльності органів адвокатського самоврядування
міста Києва на предмет дотримання ними у своїй діяльності приписів
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та вищих
органів адвокатського самоврядування, припинивши роботу спеціальної
тимчасової комісії з перевірки діяльності органів адвокатського
самоврядування міста Києва.

3.

Визнати, що адвокат Рудакова В.В. та інші адвокати, обрані 12 жовтня
2012 року Установчою конференцією адвокатів міста Києва відповідно
головою та членами Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії, у
порушення приписів Закону України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність" та його Перехідних положень, продовжили діяльність
(приймаючи кваліфікаційні
іспити та рішення про притягнення
адвокатів до дисциплінарної відповідальності) у Київській міській
Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури (КМ КДКА),
утвореній на підставі вже не чинного з 5 липня 2012 року Закону
України «Про адвокатуру» та Положення про кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури, що втратило чинність на підставі
Указу Президента України №620/2012 від 31 жовтня 2012 року.

4.

Визнати, що затверджене рішенням Ради адвокатів України від
17 грудня 2012 року № 4 Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури міста Києва було проігнороване та не взято до
виконання головою та членами КДКА, обраними Установчою
конференцією адвокатів міста Києва.

5.

Встановити, що Київська міська Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури (КМ КДКА) з 2008 року діє як створена фізичними особами
громадська організація (Витяг з Єдиного державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань), і вказана обставина викликає обґрунтовані сумніви
правомірної діяльності такої комісії також і відповідно до Закону
України «Про адвокатуру», яким не було передбачено створення КДКА
у такий спосіб (відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську
діяльність»
кваліфікаційно-дисциплінарна
комісія
адвокатури є юридичною особою і діє відповідно до цього Закону,
інших законів України та положення про кваліфікаційно-дисциплінарну
комісію адвокатури. Установчим документом кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури є положення про кваліфікаційнодисциплінарну комісію адвокатури, яке затверджується Радою адвокатів
України).

6.

Визнати відсутність у місті Києві кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури, створеної відповідно до Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», а також те, що її функції в незаконний спосіб
перебрала на себе і наразі здійснює організація, створена на підставі
іншого законодавства, яка неправомірно організовувала та проводила
кваліфікаційні іспити, приймала рішення щодо видачі свідоцтв про
складення кваліфікаційних іспитів, приймала рішення про зупинення
або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, здійснювала

дисциплінарні провадження стосовно адвокатів, притягаючи їх до
дисциплінарної відповідальності, приймала і зараховувала плату за
складення кваліфікаційних іспитів, вирішувала інші питання, віднесені
до виключних повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів регіону,
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради
адвокатів України, з’їзду адвокатів України.
7.

Вирішити питання щодо організації утворення кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури міста Києва шляхом прийняття
Положення про Кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури
міста Києва, призначення позачергової виборчої Конференції адвокатів
міста Києва для формування складу кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури міста Києва, проведення необхідних реєстраційних
дій.

8.

Визнати в діяльності Ради адвокатів міста Києва та її Голови
Рафальської І.В. порушення приписів Закону України "Про адвокатуру
та адвокатську діяльність" та рішень вищих органів адвокатського
самоврядування, а саме: - порушення Інструкції з діловодства у
регіональних органах адвокатського самоврядування, затвердженої
Наказом Заступника Голови Національної асоціації адвокатів України,
Ради адвокатів України В.А. Гвоздія №32/1/3-13 від 20 червня
2013 року; - невиконання рішення Ради адвокатів України № 101 від
23 квітня 2016 року "Про утворення спеціальної тимчасової комісії з
перевірки діяльності органів адвокатського самоврядування міста
Києва"; прийняття рішень про допуск до стажування та про видачу
свідоцтв про право на заняття адвокатською діяльністю особам на
підставі рішень про складення кваліфікаційних іспитів, прийнятих
неповноважним органом - Київською міською Кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури за період з 22 жовтня 2012 року до
цього часу.

9.

Направити до Ради адвокатів міста Києва вимогу з приписом припинити
виявлені Комісією порушення.

10. Направити звернення і матеріали перевірки до Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури для вирішення питання про
притягнення адвоката Рудакової В.В. і адвоката Рафальської І.В. до
дисциплінарної відповідальності за виявлені Комісією порушення.
11. Питання щодо оцінки діяльності адвокатів Рудакової В.В. і
Рафальської І.В. на предмет наявності в ній ознак кримінальних
правопорушень знаходиться поза межами компетенції Комісії та вищих
органів адвокатського самоврядування і може бути предметом розгляду
уповноважених на те органів.
12. Ініціювати спеціальну перевірку із залученням Вищої ревізійної комісії
адвокатури щодо виявлених фактів діяльності при Раді адвокатів міста
Києва приватної комерційної структури ТОВ "Центр стажування та
підвищення кваліфікації адвокатів", яке виконує функції, притаманні
виключно Радам адвокатів регіонів, пов'язані з процедурою організації

стажування кандидатів на набуття статусу адвоката, підвищення
кваліфікації адвокатів та отримання за це плати.
13. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
органи адвокатського самоврядування України та опублікувати його на
офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

підпис

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

підпис

П.М. Гречківський

