Дисциплінарна палата
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури Кіровоградської області
РІШЕННЯ
25 листопада 2013р.

м. Кіровоград

Про притягнення до
дисциплінарної відповідальності
Дисциплінарна
палата
кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії
адвокатури
Кіровоградської області в складі голови палати – Звіздуна А.М., секретаря палати –
Павліченка О.І., членів палати – Безсмолої О.В., Бірюкова А.О., Квашука О.Д., Коротича
В.А., Майнард Н.О., Ревякіної Є.М., Чепули І.В., розглянувши у відкритому засіданні
подання Ради адвокатів Кіровоградської області про порушення дисциплінарного
провадження № 24 від 16.08.2013 р., про притягнення до дисциплінарної відповідальності
адвоката ОСОБА_1, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю
№…, видане Кіровоградською обласною КДКА на підставі рішення № … від ... 1994 року,
зареєстрований в Єдиному реєстрі адвокатів України по Кіровоградській області, має адресу
робочого місця (офісу) адвоката – <…>, –
ВСТАНОВИЛА:
У поданні зазначається, що Рада адвокатів України згідно ст. 55 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність», рішенням Ради адвокатів України № 72 від 16
лютого 2013 р. затвердила ПОЛОЖЕННЯ про внески на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування (нова редакція) – далі Положення.
Згідно розділу 2 Положення, сплата щорічного внеску на реалізацію повноважень
органів адвокатського самоврядування є професійним обов‘язком кожного адвоката. Для
адвокатів України встановлюється єдиний порядок сплати щорічних внесків - шляхом
одноразового перерахування повної суми щорічного внеску у національній валюті України
на банківські рахунки органів адвокатського самоврядування. Розмір щорічних внесків
адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування є однаковим для всіх
адвокатів.
Розмір щорічного внеску за 14 днів 2012 року та 2013 рік становить 1187,38 грн.
Адвокати сплачують щорічні внески до 31 березня поточного року.
У відповідності до ч. 1 та п. 6 ч. 2 ст. 34 Закону України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності є вчинення ним дисциплінарного проступку. Дисциплінарним проступком
адвоката є, зокрема, невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.
Аналогічні положення містяться у п.п. 2.15. Положення - порушення адвокатом
порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням рішення
органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним
проступком.

Згідно підпунктів 2.16-2.17 Положення, у випадку порушення адвокатом порядку
сплати щорічних внесків, а також/чи прострочення встановлених цим Положенням строків їх
сплати понад один місяць, до нього за поданням Ради адвокатів України або ради адвокатів
регіону застосовується дисциплінарне стягнення у вигляді попередження.
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.
Дисциплінарною палатою встановлено порушення адвокатом строків сплати внеску
на реалізацію повноважень органів адвокатського самоврядування – до дня винесення
рішення адвокатом не було сплачено членського внеску на утримання адвокатського
самоврядування. Письмових пояснень щодо причин вчинення дисциплінарного проступку
Дисциплінарною палатою на час винесення рішення не отримано.
В результаті перевірки доводів подання Ради адвокатів Кіровоградської області про
порушення дисциплінарного провадження № 24 від 16.08.2013 р. безпосередньо в засіданні
дисциплінарна палата дійшла висновку, що в діях адвоката ОСОБА_1 є склад
дисциплінарного проступку, в зв’язку з чим вважає необхідним застосування
дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю
на строк три місяці.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 40, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про
адвокатуру та адвокатську діяльність,ВИРІШИЛА:
Притягнути, за поданням Ради адвокатів Кіровоградської області № 24 від
16.08.2013р., адвоката ОСОБА_1, який має свідоцтво про право на заняття адвокатською
діяльністю №…, видане Кіровоградською обласною КДКА на підставі рішення № … від ...
1994 року, до дисциплінарної відповідальності у вигляді зупинення права на заняття
адвокатською діяльністю строком на три місяці, тобто до 25 лютого 2014 року.
Рішення дисциплінарної палати відповідно до ч. 2 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття
до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
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