
 

 

 

РІШЕННЯ № 73 

Про внесення змін до Положення про порядок 

 прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка 

може мати наслідком його  дисциплінарну відповідальність 
 

«26» червня 2019 року                           смт. Затока, Одеська обл.                                                                                                                                                                 

Рада адвокатів України, заслухавши Голову Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В. та розглянувши його лист 

вих. № 1026 від 14 червня 2019 року щодо внесення змін та доповнень 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 наступними змінами та доповненнями),                         

з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Ради адвокатів 

України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Внести зміни та доповнення 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 наступними змінами та доповненнями),  що додаються. 

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

на офіційному веб - сайті Національної асоціації адвокатів України, 

Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та 

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів. 

Голова Ради адвокатів України    [підпис]      Л.П. Ізовітова 

 

Секретар Ради адвокатів України          [підпис]               І.В. Колесников 

 



Додаток 1 

до рішення Ради адвокатів України 

від «26» червня 2019 року № 73 

 

ЗМІНИ та ДОПОВНЕННЯ  

 

до Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної 

поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність (затверджене  рішенням Ради адвокатів України від        

«30» серпня 2014 року № 120, зі змінами та доповненнями ) 

 

1. Статтю 1 Положення викласти у наступній редакції:  

« 1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Закону України «Про 

звернення громадян», Правил адвокатської етики, Регламенту 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону та інших 

актів законодавства України і Національної асоціації адвокатів 

України, з метою офіційного тлумачення відповідності поведінки 

адвокатів вимогам законодавства України про адвокатуру та 

адвокатську діяльність та етичним стандартам, а також регламентації 

дисциплінарного провадження стосовно адвокатів.». 

2. Статтю 10 Положення викласти у наступній редакції: 

« 10. До заяв (скарг) щодо поведінки адвоката (далі узагальнено - 

заяви (скарги)) слід відносити: заяви (скарги) громадян; рішення, 

ухвали, постанови, звернення суддів; заяви (скарги), постанови, 

подання слідчих органів; заяви (скарги), подання голів 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій або її членів, голів рад 

адвокатів регіону або її членів; заяви (скарги) адвокатів, адвокатських 

об'єднань, адвокатських бюро, об’єднань адвокатів,  підприємств, 

установ, організацій та інших осіб, поданих на дії адвокатів». 

3. Пункт 4 статті 14 Положення доповнити новим абзацом: «За 

розгляд заяв (скарг) поданих суддями не у рамках наданих їх 

повноважень процесуальним законодавством України 

здійснюється оплата за організаційно-технічне забезпечення їх 

розгляду».  

4. В статті 22 Положення виключити наступні слова «… яка 

відповідає зазначеним вимогам та може мати наслідком 

дисциплінарну відповідальність адвоката, …». 

5.  В статті 26 Положення замінити слова «невідкладно» на слова 

«протягом трьох днів з дати отримання ним доручення голови 

палати». 

6. В статті 26 Положення після другого речення доповнити новим 

реченням: «Належним повідомленням адвоката є надіслання листа 

поштою рекомендованим відправленням за адресою робочого 



місця адвоката, зазначеною  в Єдиному реєстрі адвокатів 

України». 

7. В статті 29 Положення виключити наступні слова: «Згідно 

приписів статті 38 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» ...». 

8. Статтю 31 Положення доповнити новим реченням: «У разі 

відкликання скарги заявником (скаржником) до прийняття 

рішення дисциплінарною палатою КДКА про порушення 

дисциплінарної справи, палата приймає протокольне рішення про 

залишення заяви (скарги) без розгляду.». 

9. Статтю 38 Положення доповнити новим реченням: «КДКА, після 

отримання рішення ВКДКА, яке підлягає внесенню до Єдиного 

реєстру адвокатів України, не пізніше наступного робочого дня 

передає відповідній Раді адвокатів регіону необхідну інформацію 

для внесення до Єдиного реєстру адвокатів України відомостей 

про прийняте рішення». 

10. Статтю 44 Положення доповнити новим реченням: «Належним 

повідомленням адвоката є надіслання листа поштою 

рекомендованим відправленням за адресою робочого місця 

адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів України». 

11.  В статті 48 Положення виключити наступні слова: «…який 

підписується головуючим та секретарем.» 

12.  В статті 49 Положення після першого речення доповнити 

наступним реченням: «Рішення про закриття дисциплінарної 

справи приймається у разі: 

а) відсутності в діях адвоката дисциплінарного проступку;  

б) закінчення строку притягнення адвоката до дисциплінарної 

відповідальності,  у разі встановлення дисциплінарного проступку у 

діях адвоката. 

в) відкликання заяви (скарги) заявником (скаржником). 

13.  В статті 60 Положення в останньому реченні після слів «для 

залишення скарги без задоволення» доповнити наступними 

словами: «…, а рішення без змін». 

 

__________________ 


