
У К Р А Ї Н А
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Тридцята сесія V скликання
Р І Ш Е Н Н Я

від 8 липня 2010 року №1140
м. Ужгород

Про Звернення депутатів обласної ради
до Прем’єр-міністра України

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:

1. Звернутися до Прем’єр-міністра України з проханням дати правову
оцінку діяльності голови Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури
Висоцького В.І. у зв’язку з перешкоджанням ним формуванню Закарпатською
обласною радою кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури області VI
скликання (текст Звернення додається).

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
обласної ради з питань законності і правопорядку (Зелінський А.Ф.).

Голова ради М.Кічковський



Прем’єр-міністрові України
Азарову М.Я.

ЗВЕРНЕННЯ

Ми, депутати Закарпатської обласної ради, стурбовані ситуацією, яка
склалася серед адвокатів області у зв’язку з формуванням обласної
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури.

Відповідно до  рішення обласної ради від 28 грудня 2006 року №222 була
створена депутатська комісія з вивчення конфлікту, що перешкоджає
формуванню обласної кваліфікаційно-дисциплінарної комісій адвокатури (далі
КДКА). На засіданні цієї депутатської комісії в листопаді 2009 року було обрано
організаційний комітет із підготовки проведення загальних зборів адвокатів
Закарпатської області, до складу якого ввійшли члени тимчасової депутатської
комісії: Зелінський А.Ф., Постолакі В.А.,
Антал О.П., адвокати: Немеш П.Ф., Думнич В.І., Фозекош О.А.,
Герасько Л.Ю. Організаційному комітету було рекомендовано обрати голову
оргкомітету та секретаря, визначити дату проведення загальних зборів адвокатів
Закарпатської області та затвердити порядок денний.

Так, 19 грудня 2009 року на відкритих загальних зборах за участю засобів
масової інформації було обрано представників до нового складу КДКА.

Незважаючи на легітимно проведені збори 19 грудня 2009 року, Вища
кваліфікаційна комісія адвокатури при Кабінеті Міністрів України та особисто її
керівник  Висоцький В.І., грубо порушуючи Закон України «Про адвокатуру»,
постійно  втручається в діяльність депутатського корпусу Закарпатської
обласної ради та Закарпатського відділення спілки адвокатів. Зокрема, здійснює
тиск та вдається до залякування членів організаційного комітету із проведення
загальних зборів адвокатів у Закарпатті. Ним організовано переслідування
членів оргкомітету із числа адвокатів Закарпаття (П.Немеша, В.Думнича) та
відомого правозахисника краю, голову спілки адвокатів м. Мукачева, голову
спілки підприємців м.Мукачева – Олексія Фозекоша, якого (за співпрацю із
депутатським корпусом Закарпатської обласної ради на підставі неправдивих
мотивів) незаконно позбавив адвокатського посвідчення та ліцензії, змусивши
його захищати свої права в судовому порядку. Більше того, намагаючись
провести в керівні органи КДКА в Закарпатській області винятково «своїх»
людей, позбавив такого права всіх інших адвокатів Закарпаття, інтереси яких
відстоюємо ми, депутати Закарпатської обласної ради. Висоцький В.І. грубо
втручається в діяльність громадської організації, якою є Спілка адвокатів
Закарпаття, ігноруючи вимоги ухвали Ужгородського міськрайонного суду від
15 лютого 2010 року (суддя Ференц А.М. за позовом до ВККА групи адвокатів
Закарпаття Монастирецької, Готри, Анісімова, Райко, Старцева, Січко,
Аравай), якою зупинено дію рішення ВККА, котру очолює і представляє пан
Висоцький, і заборонено її членам, у тому числі Висоцькому В.І., втручатися у
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питання проведення загальних зборів адвокатів Закарпаття та формування
нового складу КДКА Закарпаття.

Незважаючи на ухвалу суду, в період з 13 березня 2010 року  по 19 червня
2010 року Висоцький В.І. особисто провів чотири тури окремих загальних
зборів адвокатів Закарпатської області з питань обрання уже «своїх» адвокатів
до складу КДКА VI скликання.

Зухвалістю і абсолютною неповагою до Закарпатської обласної ради та
всього депутатського корпусу під час проведення цих зборів адвокатів
Закарпаття є те, що пан Висоцький В.І. особисто відмовив у реєстрації як
учаснику цих зборів та перешкоджав бути присутнім на них адвокату
Зелінському А.Ф., заслуженому юристу України, голові постійної депутатської
комісії з питань законності та правопорядку Закарпатської обласної ради.
Зелінський А.Ф. відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» намагався взяти участь у цьому зібранні як
уповноважений представник депутатського корпусу Закарпатської обласної
ради, голови тимчасової депутатської комісії із вивчення ситуації, що склалася
серед адвокатів області. Проте Висоцький В.І. наказав охороні не допускати
представника від обласної ради Зелінського А.Ф., чим фактично унеможливив
депутату Закарпатської обласної ради виконувати свої депутатські
повноваження. Такі дії носять ознаки складу злочину, передбаченого ст. 351
Кримінального кодексу України «Перешкоджання діяльності депутата місцевої
ради та створення штучних перешкод в їх діяльності».

Висоцький В.І. ігнорує навіть офіційний лист-роз’яснення Міністерства
юстиції України від 9 червня 2010 року № 6900-0-4-10 за підписом заступника
Міністра  Єфіменко Л.В.,  в якому чітко зазначено, що формування КДКА в
Закарпатській області є винятково компетенцією Закарпатської обласної ради і
може вирішуватися тільки відповідною радою.

Виходячи з викладеного вище, Закарпатська обласна рада просить Вас,
вельмишановний Миколо Яновичу, дати правову оцінку діяльності
Висоцького В.І. як голови ВККА, котрий, порушуючи законодавство України,
втручається у діяльність Закарпатської обласної ради, перешкоджаючи
депутатам органів місцевого самоврядування здійснювати функції, покладені
на них Законом України «Про статус депутатів місцевих рад».

Звернення прийнято на тридцятій сесії
обласної ради V скликання 2010 року

Депутати Закарпатської обласної  ради V скликання


