РІШЕННЯ № 69
Про усунення порушень та гарантій діяльності Голови та членів
Вищої кваліфікаційно – дисциплінарної комісії адвокатури
«26» червня 2019 року

смт. Затока, Одеська обл.

До Ради адвокатів України 26 квітня 2019 року звернувся Голова Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилков С.В. щодо надання
правової оцінки діям Рафальської І.В., адвоката Трускавецького Р.С.,
адвоката Корнієнко О.П. та проханням вжити всіх можливих заходів в межах
компетенції щодо усунення порушень прав та гарантій діяльності Голови
ВКДКА та членів ВКДКА.
Рада адвокатів України, у порядку обговорення поданого звернення,
проаналізувавши, дослідивши документи та інформацію, а також з
урахуванням обговорення викладених фактів та доводів 26 червня 2019 року
на засіданні Ради адвокатів України, заслухавши Голову ВКДКА
Вилкова С.В., встановила наступне.
23 квітня 2019 року о 10 год. 09 хв. у соціальній мережі Facebook, у
групі «РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ», за наступним посиланням
https://www.facebook.com/groups/radaadvokativ/, користувач Ігор Іванов
(посилання
на
його профіль
у соціальній мережі Facebook
https://www.facebook.com/igor.ivanov.73744) розмістив допис щодо проекту
рішення ВКДКА про припинення або зупинення його адвокатської
діяльності.
Під вказаним дописом було розміщено коментарі учасників групи
«РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ», зокрема: користувач Інна Рафальська
(посилання
на
профіль
у
соціальній
мережі
Facebook
https://www.facebook.com/inirraf)
розмістила коментар: «Игорь, пора
убивать»; «у вас извращенное восприятие:) Убивать законно»; користувач

Роман
Трускавецкий
(посилання
на
профіль
у
Facebook
https://www.facebook.com/Roman.Truskavetsky?fref=ufi) розмістив коментар:
«все вірно. Потрібно винищувати пришвейду з адвокатської спільноти, як
всякий бур'ян та непотріб!!!»; користувач Ольга Корниенко (посилання на
профіль у Facebook https://www.facebook.com/olga.korniyenko.7) розмістила
коментар: «ужас в чем? Я лично вижу ужас в жажде крови своих же колег
идиотами из наау, возомнивших себя владычицей морскою».
Також Радою адвокатів України взято до уваги, що 24 квітня 2019 року
Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури в особі Голови
Вилкова Сергія Валентиновича до Головного управління Національної
поліції у місті Києві подано заяву про вчинення кримінального
правопорушення за вих. №570 від 24 квітня 2019 року.
У вказаній заяві про вчинення кримінального правопорушення
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури повідомила Головне
управління Національної поліції у місті Києві про вчинення кримінального
правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 129 КК України, а саме
погроза вбивством.
Водночас розслідування з боку правоохоронних органів по
кримінальному провадженні по вищезазначеним обставинам проводиться не
ефективно та повільно.
З огляду на наведене, Рада адвокатів України наголошує, що Вища
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури діє в системі органів
адвокатського самоврядування та є органом, який розглядає скарги на
рішення КДКА регіону в межах матеріалів конкретного провадження.
Як зазначається в частині 2 статті 46 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність», адвокатське самоврядування здійснюється у тому
числі через діяльність Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури.
Адвокатське самоврядування - гарантоване державою право адвокатів
самостійно вирішувати питання організації та діяльності адвокатури в
порядку, встановленому цим Законом (пункт 3 частини 1 статті 1 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»).
Відповідно до частини 1 статті 52 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія
адвокатури є колегіальним органом, завданням якого є розгляд скарг на
рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури.

Таким чином, Рада адвокатів України вважає публічне розміщення
коментарів в групі адвокатської спільноти «РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
із закликами до вбивства тиском на членів ВКДКА та закликом до
насильницьких дій стосовно членів ВКДКА.
Зазначена обставина викликає обґрунтоване занепокоєння, оскільки
погрози до позбавлення життя це порушення прав та гарантій незалежної
діяльності Голови ВКДКА та членів ВКДКА, які гарантовані їм діючим
законодавством України, зокрема Конституцією України та Законом України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність».
Рада адвокатів України підкреслює, що кожен адвокат повинен
стверджувати повагу до адвокатської професії, яку він уособлює, сприяти
збереженню та підвищенню поваги до неї в суспільстві та дотримуватись
прав та обов’язків передбачених Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність».
Враховуючи наведене, Рада адвокатів України, розглянувши звернення
Голови
Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури
Вилкова С.В. від 26 квітня 2019 року № 591, дослідивши надані заявником
документи, вбачаючи у діях Рафальської І.В., Трускавецького Р.С.,
Корнієнко О.П. заклик до насильства, а також дестабілізацію та
розбалансування роботи ВКДКА в системі органів адвокатського
самоврядування, з метою недопущення в подальшому порушень прав та
гарантій діяльності Голови ВКДКА та членів ВКДКА, з огляду на пропозиції,
зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, керуючись
статтями 52, 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність», Розділом ІІ
Положення про Раду адвокатів України,
Регламентом Ради адвокатів України вирішила:
1. Доручити Голові Ради адвокатів України Ізовітовій Л.П. звернутись до
Генеральної прокуратури України та Міністерства внутрішніх справ з
проханням вжити заходи в межах повноважень щодо усунення
порушень прав та гарантій діяльності Голови та членів ВКДКА, а
також взяти під особистий контроль досудове розслідування, відкрите
у кримінальному провадженні на підставі заяви Голови ВКДКА
Вилкова С.В. від 24 квітня 2019 року.
2. Звернутись до адміністратора соціальної мережі Facebook з проханням
вжити заходи в межах повноважень, повідомивши про публічне
розміщення 23 квітня 2019 року коментарів із закликами до насильства
в групі адвокатської спільноти «РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ»
користувачами Рафальською І.В., Трускавецьким Р.С., Корнієнко О.П.

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
Голову Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Вилкова С.В.

Голова Ради адвокатів України
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Секретар Ради адвокатів України
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