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РІШЕННЯ № 34 

 

       «Про притягнення до  

      дисциплінарної відповідальності» 

                                   

            08 серпня 2016 року                                                                       м. Кіровоград 

 

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Кіровоградської області у складі 

дисциплінарної палати - голови палати Звіздуна А.М., секретаря палати - Павліченка О.І., 

членів палати – Бірюкова А.О., Безсмолої О.В., Вишні Є.В., Коротича В.А., Майнард Н.О., 

Сьори О.М., Чепули І.В., розглянувши у відкритому засіданні скаргу Ради адвокатів 

Кіровоградської області на дії адвоката ОСОБА_1, який має свідоцтво про право на 

заняття адвокатською діяльністю № <…>, видане Радою адвокатів Кіровоградської області, 

на підставі рішення № <…> від <…> 2014 року, зареєстрований в Єдиному реєстрі 

адвокатів України по Кіровоградській області, має адресу робочого місця (офісу) адвоката 

– Кіровоградська обл., смт. <…>, вул. <…>, тел. згідно даних ЄРАУ,  <…>,- 

 

ВСТАНОВИЛА: 

 
         До дисциплінарної палати КДКА Кіровоградської області надійшла скарга Ради 

адвокатів Кіровоградської області на дії адвоката ОСОБА_1 щодо несплати щорічного, 

обов’язкового внеску на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування за 2016 рік. 

В скарзі ставиться питання про притягнення адвоката ОСОБА_1 до дисциплінарної 

відповідальності за порушення правил адвокатської етики і невиконання рішень органів 

адвокатського самоврядування. 

В процесі перевірки, на адресу робочого місця адвоката ОСОБА_1, Кіровоградська 

обл., смт. <…>, вул. <…>, 08 червня 2016 року був направлений лист, за підписом голови 

дисциплінарної палати з пропозицією надати пояснення та документи на підтвердження 

своєї позиції, до 20 червня 2016 року. Вказаний лист був повернутий Укрпоштою за 

закінченням терміну.  

Окрім цього, відповідного листа з приводу надання пояснення було направлено на 

електронну адресу <…>  вказану у профайлі адвоката  на сайті ЄРАУ, так як вказані там же 

номери телефонів – <…> та <…> не обслуговуються.  

У вказаний термін пояснення надано не було, після чого ОСОБА_1 з тел. <…>  було 

здійснено телефонний дзвінок на номер члена дисциплінарної палати адвоката Чепули І.В. 

та адвокат ОСОБА_1 повідомив, що пояснення буде надано.   

В зв’язку з відсутністю будь-яких пояснень по даній перевірці, 30.06.2016 року 

адвокатом Чепулою І.В було здійснено телефонування адвокату ОСОБА_1 на тел. <…>. В 

телефонній розмові  адвокат ОСОБА_1 повідомив що на даний час перебуває у 

відрядженні, в зв’язку з чим не в змозі  надати пояснення з приводу несплати внесків, і їх 

надасть при наявній можливості. 
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12 липня 2016 року була порушена дисциплінарна справа стосовно адвоката 

ОСОБА_1 і відповідне рішення разом з копією довідки було направлено за його адресою 

робочого місця, вказаною в ЄРАУ. Засідання дисциплінарної палати було призначене на 26 

липня 2016 року. 

26 липня 2016 року розгляд дисциплінарної справи було відкладено в зв’язку з 

відсутністю даних про повідомлення адвоката ОСОБА_1 про дату, місце і час розгляду 

дисциплінарної справи. В той же день йому через Укрпошту був направлений лист про 

відкладення розгляду справи на 08 серпня 2016 року. Цей же лист у відсканованому 

варіанті був направлений адвокату ОСОБА_1 також на електронну адресу.   

До моменту прийняття даного рішення пояснення надані не були, дані про 

поважність причин неявки відсутні, а тому дисциплінарна палата змушена приймати 

рішення за наявних матеріалів. 

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. 

Відповідно до ч. 4 п. 6 ст. 55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» Рада адвокатів України встановлює розмір та порядок сплати щорічних внесків 

адвокатів на забезпечення реалізації адвокатського самоврядування, забезпечує їх розподіл 

та використання.  

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

внеску на рік закріплений на рівні однієї мінімальної заробітної плати і становить з 1 січня 

2016 року 1378,00 грн. Адвокати сплачують щорічні внески до 31 січня 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 про внески на забезпечення 

реалізації адвокатського самоврядування, яким встановлено, що порушення адвокатом 

порядку та строків сплати щорічних адвокатських внесків вважається невиконанням 

рішення органу адвокатського самоврядування та відповідно вважається дисциплінарним 

проступком. 

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.  

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, Рада 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 



 3 

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.  

Відповідно до п. 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 передбачено, що 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.  

  Дисциплінарна палата вважає, що адвокат ОСОБА_1  вчинив дисциплінарний 

проступок, а саме несплату щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування за 2016 рік на строк більше трьох місяців та розцінює його як грубе 

одноразове порушення правил адвокатської етики, що підриває авторитет адвокатури 

України. При обранні дисциплінарного стягнення дисциплінарна палата враховує, що 

адвокат ОСОБА_1 фактично протиставив себе всій адвокатурі України та принципово не 

бажає сплачувати внесок. Більше того, його дані вказані у профайлі адвоката в ЄРАУ, як то 

телефони та адреса робочого місця не відповідають дійсності, що враховується палатою як 

дані, що негативно характеризують адвоката ОСОБА_1. 

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

співмірним, у даному конкретному випадку, буде дисциплінарне стягнення у вигляді 

зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 1 рік. 

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

діяльність» накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права 

на заняття адвокатською діяльністю може застосовуватися у разі систематичного або 

грубого одноразового порушення правил адвокатської етики. 

Враховуючи викладене та керуючись п. 3 ч. 1 ст. 31,  п. 3 ч. 2 ст. 31, ст. 33, п.п. 3, 6 

ч. 2 ст. 34 п. 3 ч. 1 ст. 35, ч. 1 ст. 41 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність,- 

ВИРІШИЛА: 
 

Притягнути до дисциплінарної відповідальності за поданням Ради адвокатів 

Кіровоградської області адвоката ОСОБА_1, який має свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю № <…>, видане Радою адвокатів Кіровоградської області, на 

підставі рішення № <…>  від <…> 2014 року, зареєстрований в Єдиному реєстрі адвокатів 

України по Кіровоградській області, має адресу робочого місця (офісу) адвоката – 

Кіровоградська обл., смт. <…>, вул. <…> та застосувати до нього дисциплінарне стягнення 

у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на один рік, 

тобто до 08 серпня 2017 року. 

Відповідно до ч. 1 ст. 42 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» рішення 

дисциплінарної палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Кіровоградської 

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

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. 

 

          Голова КДКА  

          Кіровоградської області                                                  М.О. Пільгуй 

 

          Голова дисциплінарної палати                                      А.М. Звіздун 

 

Секретар палати                                                              О.І. Павліченко 


