
 
 

РІШЕННЯ № 75 
 

Про притягнення до 

дисциплінарної відповідальності 

                                   

23 листопада 2015 року        м. Кіровоград 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської області у складі 

дисциплінарної палати - голови палати Звіздуна А.М., членів палати – Бірюкова А.О., 

Безсмолої О.В., Вишні Є.В., Квашука О.Д., Коротича В.А., Майнард Н.О., Сьори О.М., 

Охріменка В.Б., Чепули І.В., розглянувши у відкритому засіданні подання Ради адвокатів 

Кіровоградської області від 04 вересня 2015 року, на дії адвоката ОСОБА_1, свідоцтво про 

право на заняття адвокатською діяльністю № <…>, видане на підставі рішення 

Кіровоградської обласної КДКА № <…> 2003р., зареєстрований в ЄРАУ, має адресу 

робочого місця: 25006, м. Кіровоград, вул. <…>, тел. <…>,- 

                                                        

ВСТАНОВИЛА: 

            

Рада адвокатів Кіровоградської області звернулась з поданням, в якому ставиться 

питання про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної відповідальності за 

несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування. При 

цьому, Рада адвокатів Кіровоградської області додатково повідомила, що адвокат ОСОБА_1 

не сплатив щорічні внески за 2013, 2014, 2015 роки. 

Адвокат ОСОБА_1 відмовився надати письмові пояснення. Про надходження подання 

Ради адвокатів Кіровоградської області та необхідність надання пояснень, а також про день, 

час і місце засідання дисциплінарної палати повідомлений належним чином, на дане 

засідання повторно не з’явився, про причини неявки не повідомив. 

 Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 58 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» (далі - Закон) розмір щорічних внесків адвокатів на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування визначається з урахуванням потреби покриття 

витрат на забезпечення діяльності рад адвокатів регіонів, Ради адвокатів України, Вищої 

ревізійної комісії адвокатури та ведення Єдиного реєстру адвокатів України та є однаковим 

для всіх адвокатів.  

На підставі абзацу 2 частини 7 статті 54 Закону Установчим з’їздом адвокатів України 

були встановлені щорічні внески адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування та рекомендований розмір такого внеску не більше однієї мінімальної 

заробітної плати на рік станом на 1 січня поточного року, у якому такий внесок сплачується. 

Рішенням Ради адвокатів України № 24 від 17 грудня 2012 року розмір щорічного внеску 

встановлений на рівні однієї мінімальної заробітної плати на рік. 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» 

від 28 грудня 2014 року № 80-VIII мінімальна заробітна плата з 1 січня 2015 року 

встановлена в розмірі 1218 гривень 00 копійок. 

Частиною 1 ст. 46 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

встановлено, що організаційними формами адвокатського самоврядування є, в тому числі, 

з’їзд адвокатів України 



Частиною 1 ст. 57 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»  

передбачено, що рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є 

обов’язковими до виконання всіма адвокатами. 

Згідно з п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

невиконання рішень органів адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком 

адвоката. 

Частиною 1 ст. 62 Правил адвокатської етики передбачено, що адвокат зобов’язаний 

дотримуватись загальнообов’язкових рішень органів адвокатського самоврядування, 

прийнятих в межах їх компетенції в спосіб, передбачений Законом України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність». 

Відповідно до п. 2.5 Положення про внески на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування, затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16 лютого 2013 

року із змінами та доповненнями внесеними рішенням Ради адвокатів України № 75 від 4-5 

липня 2014 року встановлено, що оплата щорічного внеску здійснюється до 31 січня 

поточного року.  

Додатково дисциплінарна палата вважає за необхідне зауважити, що 16 серпня 2013 

року Рада адвокатів Кіровоградської області звернулася до Кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури Кіровоградської області з поданням про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності адвоката ОСОБА_1 за несплату щорічного внеску на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 12 днів 2012 року, 2013 рік в сумі 1187,38 грн.  

Адвокатом ОСОБА_1 не заперечувався факт несплати ним внесків за 14 днів 2012 

року, 2013 рік, однак він вважає, що не зобов'язаний сплачувати внески, оскільки не подавав 

заяву про прийняття його в члени громадської організації, якою він помилково вважає 

Національну асоціацію адвокатів України. 

Вищевказане призвело до ухвалення рішення дисциплінарної палати КДКА 

Кіровоградській області від 25.11.2013 р. про притягнення ОСОБА_1 до дисциплінарної 

відповідальності у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 

три місяці. 

ОСОБА_1 не погодився із вказаним рішенням і оскаржив його до адміністративного 

суду. Рішенням Кіровоградського окружного адміністративного суду від 28 січня 2014 р., 

було відмовлено у задоволенні позову за позовною заявою ОСОБА_1 до Кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської області про визнання протиправним і 

скасування рішення про накладення дисциплінарного стягнення.  

Постановою колегії суддів судової палати в адміністративних справах 

Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 26.02.2015 р. у 

адміністративній справі № 811/10/14 задоволена апеляційна скарга ОСОБА_1, яким 

скасовано рішення Кіровоградського окружного адміністративного суду від 28 січня 2014 р. 

Не погодившись із вказаним рішенням, КДКА Кіровоградської області звернулась до 

Вищого адміністративного суду України із касаційною скаргою, яка була прийнята до 

розгляду ухвалою Вищого адміністративного суду України від 13 травня 2015 року. На день 

розгляду дисциплінарної справи, тобто станом на 16 листопада 2015 року відомостей щодо 

результатів розгляду касаційної скарги не отримано.  

 Несплата внесків за 2012-2013 роки не є предметом розгляду в даному 

дисциплінарному провадженні, але дані обставини свідчать про те, що адвокат ОСОБА_1 

принципово не сплачує внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування з 

моменту їх встановлення. В той же час, предметом даного дисциплінарного провадження є 

несплата адвокатом ОСОБА_1 внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2014-2015 роки. 

Частиною 1 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначено, що Національна асоціація адвокатів України є недержавною некомерційною 

професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та утворюється з метою 

забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування. 

Відповідно до ч. 6 цієї ж статті з моменту державної реєстрації Національної асоціації 

адвокатів України її членами стають всі особи, які мають свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 



Оскільки адвокат ОСОБА_1 отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю в 2003 році, то з моменту набрання чинності ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» він став членом Національної асоціації адвокатів України, а відтак у нього виник 

обов’язок дотримуватися вимог, як вказаного закону, так і вимог органів адвокатського 

самоврядування. Натомість адвокат ОСОБА_1 фактично протиставив себе всій адвокатурі 

України. 

Пунктом 4 ч. 1 ст. 32 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлено, що 

право на заняття адвокатською діяльністю припиняється шляхом анулювання свідоцтва про 

право на заняття адвокатською діяльністю у разі накладення на адвоката дисциплінарного 

стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Пункт 4 ч. 2 цієї ж статті врегульовує, що накладення на адвоката дисциплінарного 

стягнення у вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю може 

застосовуватися виключно у разі систематичного або грубого одноразового порушення 

правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.  

За таких обставин дисциплінарна палата вважає, що адвокат ОСОБА_1 вчинив 

дисциплінарні проступки, а саме несплату внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2014-2015 роки та розцінює їх як грубе, систематичне порушення правил 

адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури України.  

При обранні виду дисциплінарного стягнення палата враховує такі обставини 

вчиненого дисциплінарного проступку як системність та свідоме порушення адвокатом 

законодавства про адвокатуру; грубе нехтування рішень з’їздів адвокатів України та органів 

адвокатського самоврядування; відсутність будь-яких поважних причин для несплати 

внесків з часу створення НААУ. 

За таких обставин палата приходить до висновку, що справедливим, розумним та спів 

мірним, у даному конкретному випадку буде дисциплінарне стягнення у виді позбавлення 

права на заняття адвокатською діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру 

адвокатів України. 

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 32-35, 41-42 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність,- 
 

ВИРІШИЛА: 

 

Притягнути до дисциплінарної відповідальності за поданням Ради адвокатів 

Кіровоградської області від 04 вересня 2015 року, за несплату внесків на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування за 2014-2015 роки адвоката ОСОБА_1, свідоцтво 

про право на заняття адвокатською діяльністю № <…>, видане на підставі рішення 

Кіровоградської обласної КДКА <…> 2003р., зареєстрований в ЄРАУ, має адресу робочого 

місця: 25006, м. Кіровоград, вул. <…> та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у 

вигляді позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним 

виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. 
Відповідно до ч. 3 ст. 32 та ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

рішення може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його ухвалення до Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження даного рішення 

не зупиняє його дії. 

 

Голова КДКА  

Кіровоградської області      М.О. Пільгуй 

 

Голова дисциплінарної палати     А.М. Звіздун 

 


