
 

 

 

  

 
 РІШЕННЯ № 35 

 

 

«Про притягнення до дисциплінарної  

відповідальності та про зупинення права 

на заняття адвокатською діяльністю»  

 

                             

         02 листопада 2018 року                                                      м. Кропивницький 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської 

області у складі дисциплінарної палати - голови палати Квашука О.Д., 

секретаря палати – Павліченка О.І., членів палати – Бірюкова А.О., Бравермана 

В.О., Звіздуна А.М., Ковальова Ю.В., Кричуна Ю.А., Ларіна А.С., Майнард 

Н.О., Нікішова Г.І. та Шолух С.Г, яка не брала участі у голосуванні на підставі 

абз. 2 ч. 2 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», за 

участю голови КДКА Кіровоградської області Волосян О.І., розглянувши у 

відкритому засіданні дисциплінарну справу стосовно адвоката ОСОБА_1 

(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ˂…˃, видане 

Радою адвокатів Кіровоградської області ˂…˃ 2013 р., згідно із ЄРАУ -  має 

адресу робочого місця адвоката: 25030, Кіровоградська обл.,  ˂…˃), - 

 

ВСТАНОВИЛА: 

  

21.08.2018 р. до дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області 

надійшла скарга Ради адвокатів Кіровоградської області на поведінку адвоката 

ОСОБА_1, у якій ставиться питання про притягнення до дисциплінарної 

відповідальності за невиконання рішень органів адвокатського самоврядування 

у формі несплати нею щорічного обов’язкового внеску на забезпечення 

адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

Під час перевірки адвокату ОСОБА_1 завчасно було повідомлено про 

факт надходження скарги із пропозицією надання пояснень, зокрема, шляхом 

проведення телефонної розмови, надсилання двох листів поштовим зв’язком та 



 
 
 

 

одного - електронною поштою за номером та адресами, зазначеними у Єдиному 

реєстрі адвокатів України. 

На момент розгляду скарги пояснення від адвоката не надійшли. 

Рішенням дисциплінарної палати № 25 від 5 жовтня 2018 року стосовно 

адвоката ОСОБА_1 порушено дисциплінарну справу за фактом несплати 

щорічного внеску на реалізацію адвокатського самоврядування за 2018 рік, що 

має ознаки дисциплінарного проступку, передбаченого  пунктами 3, 6 частини 

другої статті 34 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(далі – Закон № 5076-VI).  

Розгляд справи був призначений на 17 жовтня 2018 року о 17 годині 40 

хвилин. У засіданні палати 17 жовтня 2018 року взяв участь як представник 

Ради адвокатів Кіровоградської області заступник голови Ради Пільгуй О.М. 

(витяг з протоколу засідання Ради № 17 від 06.08.2018 р.), за клопотанням якого 

приєднано інформацію щодо сплати адвокатом ОСОБА_1, станом на дату 

розгляду справи, щорічного внеску за 2018 рік (лист № 79 від 17.10.2018 р.). У 

зв’язку із відсутністю доказів повідомлення адвоката про дату, час та місце 

розгляду справи, унаслідок неотримання нею завчасно надісланого листа 

поштовим зв’язком, розгляд був відкладений на 2 листопада 2018 року. 

Пояснення по суті питань, зазначених у скарзі, адвокат не надала. 

Проте до початку засідання від адвоката ОСОБА_1 надійшла заява від 01 

листопада 2018 року, в якій вона просить розглядати справу без її участі, 

врахувати її щире каяття та зобов’язується в подальшому не допускати будь-

яких порушень. 

Відповідно до пункту 26 Положення про порядок прийняття та розгляду 

скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його 

дисциплінарну відповідальність, затвердженого рішенням Ради адвокатів 

України від 30 серпня 2014 року № 120 із змінами, внесеними рішенням Ради 

адвокатів України від 30 липня 2015 року № 86, у разі ненадання адвокатом 

пояснення по суті порушених питань на запит члена дисциплінарної палати, 

який проводить перевірку, в межах визначеного строку справа розглядається за 

наявними в ній матеріалами. 

Відповідно до пунктів 1, 5 частини першої статті 21 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі – Закон № 5076-VI) під час 

здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний дотримуватися правил 

адвокатської етики, виконувати рішення органів адвокатського 

самоврядування. 

Згідно із абзацом 2 частини другої статті 58 Закону № 5076-VI 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 

не може перевищувати прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого станом на 1 січня відповідного календарного року. Розмір 

щорічних внесків адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування є однаковим для всіх адвокатів. 



 
 
 

 

У силу пункту 6 частини четвертої статті 55 Закону № 5076-VI Рада 

адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує 

їх розподіл та використання.  

Пунктом 1 рішення Ради адвокатів України № 283 від 15 грудня 2017 

року визначено, що розмір щорічного внеску на реалізацію адвокатського 

самоврядування сплачується адвокатом у розмірі прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого на 1 січня відповідного календарного року. 

Відповідно до пункту 2.5 Положення про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, затверджені рішенням Ради адвокатів 

України № 72 від 16.02.2013 р. (із змінами та доповненнями, внесеними  

рішенням Ради адвокатів України № 75 від «4-5» липня 2014 р.) (далі – 

Положення) адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня поточного року. 

Частина перша статті 57 Закону № 5076-VI передбачає, що рішення з’їзду 

адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими до виконання 

всіма адвокатами. 

Обов’язок виконання адвокатами рішень органів адвокатського 

самоврядування встановлений і статтею 65 Правил адвокатської етики, 

затверджених Звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09.06.2017 р. (далі – 

Правила адвокатської етики). 

У відповідності до підпункту 2.16 пункту 2 Положення про внески, 

порушення адвокатом порядку та строків сплати щорічних внесків на 

забезпечення реалізації адвокатського самоврядування вважається 

невиконанням рішення органу адвокатського самоврядування. 

Як убачається із листа Ради адвокатів Кіровоградської області за № 79 від 

17 жовтня 2018 року, щорічний внесок на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2018 рік адвокатом ОСОБА_1 сплачено 29 серпня 2018 

року. 

Отже, за результатами розгляду справи дисциплінарною палатою 

встановлено факт  невиконання адвокатом ОСОБА_1  пункту 1 рішення Ради 

адвокатів України № 283 від 15 грудня 2017 року, пункту 2.5 Положення про 

внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування у формі 

порушення встановлених строків (понад три місяці) сплати щорічного внеску 

на реалізацію адвокатського самоврядування за 2018 рік. 

Крім того, під час проведення перевірки відносно адвоката ОСОБА_1   

було отримано інформацію від Ради адвокатів Кіровоградської області, з якої 

вбачається, що адвокат ОСОБА_1  сплачувала адвокатські внески на протязі 

багатьох років несвоєчасно, а саме: 2013 рік – 27.06.2013 р., 2015 рік – 

11.08.2015 р.; 2016 рік – 26.05.2016 р.;  2017 рік – 17.11.2017 р.,  

 При цьому, внески за 2014 рік адвокатом ОСОБА_1  взагалі сплачені не 

були. 

Відповідно до пунктів 3, 6 частини другої статті 34 Закону № 5076-VI 

порушення правил адвокатської етики та/чи невиконання рішень органів 

адвокатського самоврядування є дисциплінарним проступком адвоката.                                                              



 
 
 

 

Дисциплінарна палата встановила, що адвокат ОСОБА_1 у період 

31.01.2018 р. – 28.08.2018 р. вчинила дисциплінарний проступок, який 

виразився у несплаті щорічного внеску на забезпечення реалізації 

адвокатського самоврядування за 2018 рік на строк понад три місяці та 

розцінює його як грубе одноразове порушення правил адвокатської етики.  

При обранні дисциплінарного стягнення дисциплінарна палата враховує 

обставини, що характеризують особу адвоката, зокрема її самооцінку свого 

проступку як «щире каяття», а також ті обставини, що в процесі проведення 

перевірки мало місце відкрите ігнорування вимог члена дисциплінарної палати, 

який проводив перевірку, яке виражається в ненаданні пояснень, неотриманні 

поштової кореспонденції, ігноруванні телефонних дзвінків. Також як 

обставини, що негативно характеризують адвоката ОСОБА_1  дисциплінарна 

палата розцінює ті факти, що нею систематично своєчасно не сплачувались 

внески на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування в 2013, 2015-

2017 роках, а за 2014 рік сплати взагалі не було. 

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 31 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» грубе одноразове порушення правил адвокатської 

етики є підставою для накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у 

вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю. 

Пункт 2.18 Положення про внески встановлює, що у випадку порушення 

адвокатом порядку сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення 

встановлених цим Положенням строків їх сплати понад три місяці, до нього за 

поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів регіону застосовується 

дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю на строк від одного місяця до одного року. 

За таких обставин дисциплінарна палата приходить до висновку, що 

справедливим, розумним та співмірним, у даному конкретному випадку, є 

застосування дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю строком на 3 місяці. 

Керуючись частиною другою статті 31, статтями 37, 40, 41 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пунктом 8.7 Регламенту 

кваліфікаційно-дисциплінарної  комісії адвокатури регіону, затвердженого 

рішенням Ради адвокатів України від 17.12.2013 р. № 268 (з наступним змінами 

і доповненнями), дисциплінарна палата   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Притягнути до дисциплінарної відповідальності адвоката ОСОБА_1 

(свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ˂…˃, видане 

Радою адвокатів Кіровоградської області ˂…˃ 2013 р., згідно із ЄРАУ - має 

адресу робочого місця адвоката: 25030, Кіровоградська обл.,  ˂…˃)  та 

застосувати до неї дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на 

заняття адвокатською діяльністю строком на три місяці. 

 



 
 
 

 

2. Зупинити право на заняття адвокатською діяльністю адвоката 

ОСОБА_1 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № ˂…˃, 

видане Радою адвокатів Кіровоградської області ˂…˃ 2013 р., згідно із ЄРАУ - 

має адресу робочого місця адвоката: 25030, Кіровоградська обл., ˂…˃) строком 

на три місяці, тобто до 2 лютого 2019 року. 

 

Відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» рішення у дисциплінарній справі може бути 

оскаржено адвокатом чи особою, яка ініціювала питання про дисциплінарну 

відповідальність адвоката, протягом тридцяти днів з дня його прийняття до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

 

    

Голова КДКА 

Кіровоградської області                             О.І. Волосян  

 

 

Голова дисциплінарної палати                 О.Д. Квашук  

 

 

Секретар палати      О.І. Павліченко  
 


