
 

РІШЕННЯ № 126 

Про затвердження роз’яснення щодо можливості притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності під час зупинення його права на заняття 

адвокатською діяльністю 

 

«10» червня 2016 року                        м. Одеса  

 

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України           

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:   

1. Затвердити роз’яснення щодо можливості притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності під час зупинення його права на 

заняття адвокатською діяльністю, що додається. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України. 

 

Голова Ради адвокатів України  підпис       Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «10» червня 2016 року № 126    

 

 

Щодо можливості притягнення адвоката до  

дисциплінарної відповідальності під час зупинення  

його права на заняття адвокатською діяльністю 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення Голови дисциплінарної 

палати Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Херсонської 

області Гераскіна В.Д. з проханням роз’яснити, чи має право дисциплінарна 

палата КДКА приймати рішення по скарзі стосовно адвоката, право на 

заняття адвокатською діяльністю якого на момент перевірки зупинено за 

його заявою, дослідивши усі наявні матеріали звернення, врахувавши 

пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів України, 

роз’яснює наступне. 

Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» (надалі – Закон) адвокатом може бути фізична 

особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє державною мовою, має 

стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний 

іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), 

склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю. 

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 1 Закону адвокат – це фізична 

особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що 

передбачені цим Законом, а адвокатська діяльність – незалежна професійна 

діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання 

інших видів правової допомоги клієнту (пункт 2 частини першої статті 1 

Закону). 

Відповідно до частин першої та четвертої статті 31 Закону право на 

заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі подання адвокатом заяви 

про зупинення адвокатської діяльності та поновлюється в цьому випадку у 

разі отримання радою адвокатів регіону заяви від адвоката про поновлення 

права на заняття адвокатською діяльністю. 

В силу положень статті 31 Закону процедура зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю, на відміну від припинення права на заняття 

адвокатською діяльністю, передбаченої статтею 32 Закону, не передбачає 

анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. 

Частина п’ята статті 31 Закону передбачає правові наслідки зупинення 

права на заняття адвокатською діяльністю: «Протягом строку зупинення 

права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права її 

здійснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботі органів 

адвокатського самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у 

зв’язку з призначенням особи на посаду до органу державної влади з’їздом 

адвокатів України». 



Ні Законом, ні прийнятими на його виконання актами РАУ, не 

передбачено, що зупинення права на заняття адвокатською діяльністю є 

підставою для прийняття дисциплінарною палатою кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури рішення про відмову в порушенні 

дисциплінарної справи стосовно адвоката, щодо якого надійшла заява 

(скарга) про дисциплінарний проступок. 

Тобто, такого правового наслідку як неможливість бути притягнутим до 

дисциплінарної відповідальності на час зупинення права на заняття 

адвокатською діяльністю Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» - не передбачено. 

Крім того, 26 лютого 2016 року Радою адвокатів України прийнято 

рішення № 74 «Про затвердження роз'яснення щодо гарантій адвокатської 

діяльності та окремих умов дисциплінарної відповідальності». 

Зазначеним рішенням, серед іншого, констатовано, що позитивним 

обов’язком держави є створення належних умов для діяльності адвокатури, 

забезпечення прав адвоката та дотримання гарантій адвокатської діяльності, 

проведення неупередженого розслідування фактів таких порушень (статті 

5, 20, 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по 

запобіганню злочинам у серпні 1990 року, Декларація ООН «Про право та 

обов’язок окремих осіб, груп та органів суспільства заохочувати та 

захищати загальновизнані права людини і основоположні свободи» від 09 

грудня 1998 року). 

Зазначені нормативно-правові акти розповсюджують сферу професійних 

гарантій на будь яку особу, яка перебуває в статусі адвоката, незалежно від її 

стану та функції в конкретних суспільних відносинах і безвідносно до її 

клієнтів та справ. 

Також вказаним рішенням роз’яснено, що відповідно до положень 

статей 6, 17, 32 Закону, Порядку ведення ЄРАУ, фізична особа має статус 

адвоката з часу отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю і внесення відомостей про неї до ЄРАУ та до моменту 

припинення права на заняття адвокатською діяльністю і внесення про це 

відповідних відомостей до ЄРАУ. Тому, поширення на адвоката гарантій 

його професійної діяльності не залежить від укладення та змісту договору 

про надання правової допомоги з конкретним клієнтом. 

Наявність у особи статусу адвоката передбачає можливість її 

притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного 

провадження з підстав, передбачених Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

З огляду на викладене, зупинення права на заняття адвокатською 

діяльністю не позбавляє особу статусу адвоката, а отже останній може бути 

притягнутий до дисциплінарної відповідальності у визначеному Законом 

порядку.  

____________ 


