
 
РІШЕННЯ № 151 

Про внесення змін до Положення  про порядок прийняття та розгляду 

скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати  

наслідком його дисциплінарну відповідальність 

 

 

«11» червня 2016 року                 м. Одеса 

 

Рада адвокатів України, розглянувши пропозицію Голови 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Одеської області 

Рудницької Н.А. щодо приведення деяких пунктів 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, з 

останніми змінами від 13 листопада 2015 року, у відповідність до змін 

чинного законодавства України, а також звернення Голови Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Дроздова О.М.             

від 06 червня 2016 року про доповнення Положення новою статтею,  

врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, керуючись статтею 

55 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Розділом 

ІІ та V Положення про Раду адвокатів України, вирішила:  

1. Внести та затвердити зміни до 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 (з 

останніми змінами від 13 листопада 2015 року), що додаються.  

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

органи адвокатського самоврядування, а також опублікувати 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 

до рішення Ради адвокатів України  

від 11 червня 2016 року № 151 

 

 

 

ЗМІНИ 

до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної 

поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність 

(затверджене рішенням Рада адвокатів України від 30 серпня 2014 року 

№ 120, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів України від            

30 липня 2015 року № 86, із змінами, внесеними рішенням Ради адвокатів 

України від 13 листопада 2015 року № 143) 

 

 

1. Пункт 2 статті 14 Положення викласти у наступній редакції: 

«2) У заяві (скарзі) обов’язково має бути зазначено:  

 найменування кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 

регіону, до якої подається заява (скарга);  

 ПІБ (найменування) заявника (скаржника), посада, місце роботи 

 для посадової та службової особи, поштова адреса, а також 

номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності);  

 ПІБ адвоката щодо поведінки якого подається заява (скарга), 

поштова адреса, а також номер засобу зв'язку та адреса 

електронної пошти, якщо такі відомі;  

 виклад обставин, якими заявник обґрунтовує факт наявності в 

діях адвоката дисциплінарного проступку; 

 вимоги  заявника (скаржника).»; 

2. Статтю 15 Положення викласти у наступній редакції: 

«15. Заява (скарга), оформлена без дотримання вимог пункту 14 цього 

Положення, а також подана після спливу строку притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності, якщо в ній не порушено питання 

про поновлення пропущеного строку, повертається заявникові 

(скаржникові) з відповідним роз’ясненням не пізніше десяти днів від 

дня її надходження.»;  

3. Доповнити Положення новою статтею 38-1 наступного змісту: 

«38-1. Скарги на дії чи бездіяльність голів КДКА регіону, голів та/або 

членів дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури регіону під час здійснення дисциплінарного провадження, 

розглядаються Вищою кваліфікаційно-дисциплінарною комісією 

адвокатури під час розгляду скарг на рішення, прийняті такими КДКА 

у відповідних дисциплінарних провадженнях.». 

________________ 


