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зас!дання [1!клувально! ради
Асоц!ац|| правни к!в }кра[ни

м' (и]в

3 грудня 2015 року

|!рисугн!:
1. (ис|ль 8.1'
2. (оннов €.8.
з. Рижий 8.1.
4' €ущенко 8.Р1.
5. !овгерт А.€. (за доруненням)
6. (урдельнук д.м. (за доруненням)
7 ' [.]евченко 1.А. (за доруненням)

8|дсутн!:
1.
2.
3.
4.
5.

Бойко 8.Ф.
8асиленко 8.А.
!-усак !т1.Б.
|т1ус!яка 8..|'!'

9алий Ф.Ф.

!'!орядок денний:
1. [_1ро п!дсумки ро6оти Асоц!ац!] правник!в }кра1ни в 2015 роц!. '!
питань
2. 1_1ро о6говорення та формулювання основних проблем розвитку
'р'*д''''х
та поРади та рекомендац!1 [1резиденту та [1равл!нню щодо [х д!яльност!
2016
у

3.

роц!.
|-1ро

ситуац!ю, що склалася в укра}нськ!й адвокатур!.

€лухали:
!{оннов: прив!тав присутн!х

на п!дсумковому р!нному зас!данн!

[1!клувально] ради та

запропонував перейти до о6говорення питань порядку денного.

3 приемн|стю в!дзнанив, що за 2015 р!к Асоц!ац!я досягла в!дм!тки у понад 5000

нлен|в,

започаткувала низку усп!шних !н!ц!атив, провела значну к!льк!сть заход|в, присвячених
най6|льш актуальним питанням правово| сп!льноти.
€ущенко:

високо оц!нив д!яльн!сть Асоц!ац!1 у 2015 роц!, схвалив представлен[ у р|нному
зв!т! результати ро6оти орган!зац!] та по6ажав подальших творчих здобутк|в.
!{ис!ль:3апропонував взяти до в!дома !нформац1ю про д!яльн!сть Асоц!ац!] у 2015 роц!.

Ёа голосування ставиться проект р!шення:

(1) 8зяти до в!дома

!нформац|+о про д!яльн|сть Асоц!ац!1 правник!в }кра!ни у

2@15 роц|

[олосували:

-.7 голос!в: (ис!ль 8.1,, (оннов €.8., (урдельнук д.м., Рижий 8.1., €ущенко 8.[т!.,
.{овгерт А.€' (за доруненням), (урдельнук д.м. (за дорученням), [||евченко 1.А. (за
<<3а>>

доруненням).
<<[1роти>

- немае.

<(утриму}ось>> - нема€.

Р|:шення прийнято.

(оннов: запропонував перейти до о6говорення та формулювання основних про6лем
розвитку юридичних питань та надання порад та рекомендац!й [!резиденту та [1равл|нню
щодо }х д!яльност! у 2016 роц!.
!{ис|ль: за3начив' що Асоц!ац[я повинна ! надал| 6рати активну участь

у

реформуванн!

судово! системи та адвокат!Ри, а також у робот! над вдосконаленням положень чинного
законода вства !кра|ни.

(оннов: зазначив, що проведення широких обговорень питань правово! реформи в
!кра[н! с вкрай важливим для Асоц!ац!|. 3окрема, актуальних питань реформування
адвокатури, а також можливост! запровадження виключного прав4 адвокат!в на
представництво в судах, реформування системи 6езоплатно| правово1 допомоги. 3вернув
увагу на нов! пропозиц![ влаАи щодо можливо1 л!кв!дац!] господарських суд!в та

скасування !-осподарського кодексу !кра1ни. [1ов!домив про роботу Ётично[ ком!с!|
Асоц!ац|] та наголосив на нео6х[дност! додержання етичних стандарт!в в д!яльност!
правник!в

[1рисутн! члени [1!клувально| Ради з1йгдлися

у

думц!, що скасування ]-осподарського
кодексу }кра|ни та л!кв!дац!я господарських суд!в не е очевидно нео6х!дним !, як м!н!мум,
потребуе ретельного о6говорення в правнин!й сп!льнот1.

що не менш актуальним питанням сьогодення е питання р1вност!
матер!альних та процесуальних норм при перегляд! судових р!шеньта запропонував

Ри>кий: в!дзнанив,

провести круглий ст!л, присвячений [х о6говоренню.

€ущенко: звернув увагу на нео6х!дн!сть проведення ро6оти по залученню нових член!в з
числа науковц!в та осв!тян до складу Асоц!ац!|, а також ро3витку в!дпов!дно| секц!|.
3апропонував прид1лити 6!льше уваги питанням юридично] осв!ти (вклюнаюни
запровадження громадсько| акредитац!| правниних 8Ё3 та факультет!в) та можливост|
проведення широкого' профес|йного о6говорення зазначених питань. Рекомендував
подальше налагодження звязк!в !ншими галузевими о6еднаннми юрист|в.

|{оннов: п|дсумовуюни сказане/ керуючись положеннями €татуту

Асоц!ац!] правник!в

!кра1ни, 3апропонував [1резиденту та [1равл!нню у 2016 роц! звернути увагу на згадан!,

важлив! для ефективно| д!яльност! Асоц!ац!|, питання
['|!клувально! Ради у вир|шенн! цих завдань.

та

запропонував допомогу

Ёа голосування ставиться проект р1шення:

(2) Рекомендувати

|!резиденту

та

|!равл!нн:о Асоц!ац|| правник!в }кра|ни

3вернути увагу на питання:
2.|.0оАальшо| унаст! Асоц!ац!] у реформуванн! судово| системи та адвокатури !кра|ни,
зокрема, взявши до уваги питання виключеного представництва в судах

адвокатами, вдосконалення адвокатського самоврядування, реформу системи
6езоплатно1 правово1 допомоги, реформування господарських суд!в;
2.2' !отрима

н

ня

п

ра вн и ка м и етич н

их ста нда

рт| в

;

проведення дискус!} (наприклад, круглого столу) стосовно
о6говорення питань р!вност! матер!альних та процесуальних норм права п!д нас
перегляду судових р!шень, а також досл!дження та вир!шення !нших практичних

2.3. [у1ожливост!

питань процесуального права;

2.4'Розширення сп!впрац! з галузевими юридичними асоц!ац|ями;
2'5. Ёеобх!дност! залучення нових член!в Асоц!ац!} з числа науковц!в та осв!тян;

2.6.8ивчення питання громадсько1 акредитац![ юридичих вищих навчальних заклад|в
та факультет!в.
[олосували:

- 7 голос|в: (ис!ль 8.1., (оннов €.8., (урдельнук А.[., Рижий Б'1., €ущенко 8.Р|.,
,{овгерт А.€. (за доруненням), (урдельнук д.м. (за доруненням), [.|.!евченко 1.А. (за
<<3а>>

доруненням).

- немае.
<<}тримупось>> - нема€.
<<[1роти>>

Р|:цення прийнято.
!{оннов: про|нформував член!в [1!клувально[ ради про факт поз6авлення адвоката Андр!я
8ишневського св!доцтва про право на зайнятгя адвокатською д!яльн!стю через критинн!

висловлювання щодо д!яльност! орган!в адвокатського самоврядування. 1акож нагадав

про ситуац!ю, що склалася в 2015 роц! навколо вкдкА (загроза припинення
ф!нансування, дострокова зм!на кер!вництва 8(А(А тощо). [ов!домив про оф!ц!йну
реакц!ю [1резидента та [1равл!ння Асоц!ац!| на ц! под!|.
!{лени [.!|клувальн] ради о6говорили надану !нформац|ю.

Ёа голоёування ставиться проект р!шення:

(3) |!!клувальна рада висловлк)€ занепокоснн|сть фактом поз6авлення адвоката
Андр!я 8ипдневського св|4оцтва про право на зайняття адвокатськок) д!яльн!стго

через критичн| висловлк)вання щодо д|яльност| орган!в адвокатського
самоврядування. 1ако>к нагадав про ситуац|:о, що склалася в 2Ф15 роц! навколо
вкдкА (загроза припинення ф!нансування, дострокова зм!на кер!вництва
вкдкА). [!!клувальна рада п|дтриму€ висловлен! Асоц!ац!е:о пу6л|нн| позиц||,
зокрема, стосовно недопустимост! використання дисципл!нарного провадх(ення
як спосо6у тиску на адвоката Андр!я 8ипшневського та 6удь-яких пересл|дувань
за пу6л|нн! висловлк'вання адвокатами сво|х погляд!в та переконань
[олосували:

- 7 толос!в: (ис!ль 8.1., (оннов €.3., (урдельнук д.м., Рижий 8.!', €ущенко 8.[м!.,
.{овгерт А.€. (за доруненням), (урдельнук д.м. (за доруненням), []|евченко 1.А. (за
<<3а>>

доруненням).
<<[!роти>>

- немае.

<<9триму:ось>> - нема€.

Р!:шення прийнято.
Бир|:шили:

} зв'язку !з винерпанням питань порядку денного зас!дання

!-|!клувально| ради Асоц!ац||

оголошено закритим'

[олова [!!клувально] Ради
€екретар

€,8. [оннов

9.й. Аупай

