УКРАЇНА
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Тридцять перша сесія V скликання
РІШЕННЯ
від 27 серпня 2010 року №1175
м. Ужгород
Про Звернення депутатів обласної
ради до голови Вищої ради юстиції

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» обласна рада в и р і ш и л а:
1. Звернутися до голови Вищої ради юстиції Колісниченка В. М. щодо
незаконного втручання в діяльність обласної ради члена Вищої ради юстиції
Висоцького В. І. та судді Ужгородського міськрайонного суду
Сочки В. І. (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

Голові Вищої ради юстиції
Колісниченку В. М.
ЗВЕРНЕННЯ
Закарпатська обласна рада стурбована постійним втручанням у
роботу та перешкоджання її діяльності голови Вищої кваліфікаційної комісії
адвокатури при Кабінеті Міністрів України пана Висоцького В. І.
Оскільки протягом останніх двох років Закарпатська обласна
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури (далі – КДКА) фактично
бездіяла, 8 липня 2010 року питання про формування нового складу КДКА
було винесено на розгляд 30 сесії Закарпатської обласної ради 5-го
скликання. У порядок денний сесії було включено два варіанти проекту
рішення «Про формування КДКА». Перший варіант містив пропозиції на
підставі проведених зборів адвокатури області з участю депутатів обласної
ради. Другий проект рішення був сформований на основі ініціатив пана
Висоцького В. І., який, у свою чергу, не враховував думки депутатів та
більшості адвокатів області. Після детального розгляду запропонованих
варіантів переважною більшістю голосів – 68 депутатів обласної ради –
проголосовано за перший проект рішення.
Після формування нового складу КДКА Закарпаття 9 липня 2010 року
було проведено перше організаційне засідання, на якому обрано її керівний
склад та представника у Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури при
Кабінеті Міністрів України, а також здійснено відповідну державну
реєстрацію юридичної особи, виготовлено її печатку і штамп. Комісія
приступила до здійснення своїх повноважень після тривалої бездіяльності
через протистояння окремих груп адвокатів краю.
На жаль, голова Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури (далі –
ВККА) при Кабінеті Міністрів України Висоцький В.І. вважає, що в процесі
формування регіонального КДКА основна роль належить ВККА. Тому,
використовуючи своє членство у Вищій раді юстиції, склав і оформив дві
ідентичні за своїм змістом позовні заяви до Ужгородського міськрайонного
суду: одну – від імені групи адвокатів, іншу – від себе до Закарпатської
обласної ради з вимогою скасувати її рішення від 8 липня 2010 року № 1160.
Проте згідно з вимогами Кодексу адміністративного судочинства України він
не може бути позивачем у такій справі.
Висоцький В. І. у своїй позовній заяві в порядку забезпечення позову
вимагав від судді, який уже ухвалив рішення про часткове задоволення
клопотання у вигляді зупинення дії рішення обласної ради про формування
КДКА, ухвалити рішення про заборону новоствореній КДКА здійснювати
будь-яку діяльність. Для досягнення позитивного результату у цій справі
чиниться своєрідний тиск на вперше призначеного на посаду молодого
суддю Сочку В. І..

Враховуючи наведене, Закарпатська обласна рада просить
витребувати з Ужгородського міськрайонного суду копії двох позовних
заяв з усіма додатками до них, поданих до цього суду Герасько Л. Ю. та
іншими особами, а також особисто Висоцьким В. І. з окремими
тотожними позовами
до Закарпатської обласної ради про визнання
протиправним та скасування рішення Закарпатської обласної ради від 8
липня 2010 року № 1160 « Про формування Закарпатської обласної
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури VI скликання» та про
зобов'язання Закарпатської обласної ради на черговій сесії повторно
розглянути питання про формування КДКА Закарпатської області VI
скликання. Крім того, просимо витребувати з суду ухвалене по справі
рішення про забезпечення позову та апеляцію на ухвалу суду з цього
питання.
На підставі вивчення зазначених документів в їх сукупності, просимо
дати правову оцінку діям Висоцького В. І., судді Сочки В. І. щодо
перешкоджання Закарпатській обласній раді виконувати свої обов’язки,
визначені законодавством України, та вирішити питання про їх
відповідальність в установленому законом порядку.

Звернення прийнято на тридцять першій сесії
обласної ради V скликання
Депутати Закарпатської обласної ради V скликання

