
 

 

 

РІШЕННЯ № 144 
 

Про Реєстр дисциплінарних проваджень  

 

«16-17» листопада 2022 року       м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, заслухавши пропозицію Робочої групи щодо 

сплати щорічного внеску на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування про створення Реєстру дисциплінарних проваджень та 

введення плати за внесення відомостей до нього, зазначає наступне. 

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» (надалі – Закон) з метою визначення рівня фахової підготовленості 

осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю, та 

вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів 

утворюється кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури. 

Розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури Закон відніс до повноважень Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури (ст. 52 Закону). 

Розділ VІ Закону присвячений особливій процедурі притягнення адвоката 

до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження, а 

також порядку оскарження рішення у дисциплінарній справі.  

Дисциплінарне провадження складається з таких стадій: 1) проведення 

перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката; 2) порушення 

дисциплінарної справи; 3) розгляд дисциплінарної справи; 4) прийняття 

рішення у дисциплінарній справі (ст. 37 Закону). 

Стаття 41 Закону, яка регламентує стадію прийняття рішення у 

дисциплінарній справі, передбачає, що рішення у дисциплінарній справі має 

бути вмотивованим, під час обрання виду дисциплінарного стягнення 

враховуються, зокрема,  особа адвоката та інші обставини. 

Згідно частини 3 ст. 33 Закону дисциплінарне провадження стосовно 

адвоката здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за 



 
 
 

 

адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів 

України. 

Присутні на засіданні Ради адвокатів України представники регіональних 

кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури наголосили, що існує поширена практика за 

якої адвокат переходить із регіону в регіон, тобто змінює своє робоче місце з 

метою обліку в іншій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури, яка не 

матиме інформації про попередню історію дисциплінарних проваджень 

стосовно нього, зокрема, чи притягувався такий адвокат до дисциплінарної 

відповідальності. 

Таким чином, наразі відсутня єдина система моніторингу та зберігання 

інформації про притягнення адвокатів до дисциплінарної відповідальності. 

Зазначена інформація необхідна кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям 

адвокатури та Вищій кваліфікаційно-дисциплінарній комісії адвокатури для 

прийняття остаточного рішення у дисциплінарній справі про притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарного 

проступку і застосування до нього дисциплінарного стягнення або про закриття 

дисциплінарної справи, відповідно до вимог статті 41 Закону. 

Разом з цим, наявні непоодинокі випадки коли адвокати використовують 

перехід із одного регіону в інший з метою уникнення дисциплінарної 

відповідальності, а також з метою обрання іншої кваліфікаційно-

дисциплінарній комісії адвокатури, яка в подальшому буде здійснювати 

дисциплінарне провадження стосовно адвоката, не маючи даних про всі його 

попередні дисциплінарні стягнення. 

Також поширеною є практика скерування Головою Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури заяв (скарг) про 

дисциплінарний проступок адвоката до КДКА іншого регіону відповідно до 

підпунктів 2.3.17. та 2.3.18. Регламенту ВКДКА, затвердженого рішенням Ради 

адвокатів України № 78 від 4-5 липня 2014 року із змінами та ст. 66 Правил 

адвокатської етики, затверджених 09 червня 2017 року Звітно-виборним з’їздом 

адвокатів України 2017 року, за якої кваліфікаційно-дисциплінарні комісії 

адвокатури не мають повної інформації про попередню історію дисциплінарних 

проваджень стосовно адвоката та наявності у нього дисциплінарних стягнень. 

Рада адвокатів України, з огляду на викладене, дійшла висновку про 

необхідність створення Реєстру дисциплінарних проваджень та розміщення 

його на офіційному веб-сайті НААУ (п. 13 ч. 4 ст. 55 Закону) задля 

моніторингу, збирання, обліку та зберігання інформації про притягнення 

адвокатів до дисциплінарної відповідальності. 



 
 
 

 

З огляду на наведене, врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення 

членів Ради адвокатів України і присутніх на засіданні представників 

регіональних органів адвокатського самоврядування про необхідність 

відшкодування витрат на адміністрування Реєстру дисциплінарних проваджень, 

зважаючи на норми Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо 

неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність, Регламенту КДКА, Регламенту ВКДКА, керуючись статтею 

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

про Раду адвокатів України, з урахуванням редакційних правок, вирішила:  

1. Створити Реєстр дисциплінарних проваджень та доручити його ведення 

Раді адвокатів України. 

2. Раді адвокатів України забезпечити публікацію Реєстру дисциплінарних 

проваджень на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України. 

3. Встановити та затвердити плату за внесення кваліфікаційно-

дисциплінарними комісіями адвокатури регіонів відомостей до Реєстру 

дисциплінарних проваджень у розмірі одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на день подання заяви (скарги)  

щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність. 

Плата здійснюється особою, яка подає заяву (скаргу) щодо неналежної 

поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну 

відповідальність, шляхом її перерахування двома платежами згідно 

наступного розподілу: 

- 90% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на день подання заяви (скарги), - на рахунок 

відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури регіону; 

- 10% від одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб, 

встановленого законом на день подання заяви (скарги), - на рахунок 

Національної асоціації адвокатів України. 

4. Встановити та затвердити плату за внесення Вищою кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру 

дисциплінарних проваджень у розмірі 30% від одного прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на день подання 

скарги на рішення дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури. 



 
 
 

 

Плата здійснюється особою, яка подає скаргу на рішення дисциплінарної 

палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, шляхом її 

перерахування на рахунок Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії 

адвокатури. 

ВКДКА, з метою забезпечення ведення Реєстру дисциплінарних 

проваджень, перераховує 10% від одного прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на день подання скарги, на 

рахунок Національної асоціації адвокатів України. 

5. Встановити, що звільняються від плати за внесення кваліфікаційно-

дисциплінарними комісіями адвокатури та Вищою кваліфікаційно-

дисциплінарною комісією адвокатури відомостей до Реєстру 

дисциплінарних проваджень наступні категорії осіб: 

- особи з інвалідністю внаслідок Другої світової війни та сім’ї воїнів 

(партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у 

встановленому порядку особи; особи з інвалідністю I та II груп, законні 

представники дітей з інвалідністю і недієздатних осіб з інвалідністю; 

громадяни, віднесені до 1 та 2 категорій постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; учасники бойових дій; 

- органи адвокатського самоврядування, їх робочі групи (комітети, центри, 

комісії та ін.); 

- суди, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів 

України, відповідний орган, що здійснює дисциплінарне провадження, 

передбачений Законом України «Про прокуратуру», які звертаються із 

заявами (скаргами) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою 

для дисциплінарної відповідальності, в рамках наданих їм повноважень 

процесуальним законодавством України; 

- особи, які перебувають у місцях позбавлення, обмеження волі, місцях 

тимчасового тримання або під вартою, якщо заява (скарга) подається 

через установу, в якій перебуває особа.  

     Враховуючи майновий стан заявника (скаржника) Голова КДКА/Голова 

ВКДКА, відповідно, може зменшити розмір плати за внесення 

відомостей до Реєстру дисциплінарних проваджень або звільнити від її 

сплати.  

     Ради адвокатів регіонів при зверненні з поданням щодо несплати 

адвокатом щорічних внесків на забезпечення реалізації адвокатського 

самоврядування сплачують плату за внесення відомостей до Реєстру 



 
 
 

 

дисциплінарних проваджень в розмірі 20% від прожиткового мінімуму, 

встановленого на день звернення. 

6. Доручити Голові НААУ, РАУ затвердити Порядок ведення Реєстру 

дисциплінарних проваджень.  

     Секретаріату Національної асоціації адвокатів України довести до відома 

кваліфікаційно-дисциплінарним комісіям адвокатури та Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури порядок (процедуру) 

внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень. 

7. Внести 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 № 120 від 30 серпня 2014 року зі змінами: 

- пункт 4 статті 14 Положення викласти в наступній редакції: 

«До заяви (скарги) додається її копія та копії всіх документів, що 

приєднуються до неї, для вручення адвокату щодо поведінки якого 

подається заява (скарга), за винятком випадку коли заява (скарга) 

подається електронною поштою. 

До заяви (скарги) також додається письмова згода на обробку 

персональних даних органами адвокатського самоврядування, в тому 

числі, збирання, зберігання, використання і поширення. 

При поданні заяви (скарги) надається підтвердження здійснення плати за 

внесення даних до Реєстру дисциплінарних проваджень. 

При поданні заяв (скарг) суддями не у рамках наданих їх повноважень 

процесуальним законодавством України, надається підтвердження 

здійснення плати за внесення даних до Реєстру дисциплінарних 

проваджень.». 

- пункт 36.6. статті 36 Положення викласти в наступній редакції: 

«36.6. При поданні скарги на рішення дисциплінарної палати 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури надається 

підтвердження здійснення плати за внесення даних до Реєстру 

дисциплінарних проваджень.». 

- статтю 36 Положення доповнити пунктом 36.7. наступного змісту: 

«36.7. До скарги додається письмова згода на обробку персональних 

даних органами адвокатського самоврядування, в тому числі, збирання, 

зберігання, використання і поширення.». 



 
 
 

 

8. Вказане рішення набирає чинності з 01 грудня 2022 року та підлягає 

опублікуванню на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України.  

9. З 01 грудня 2022 року втрачає чинність рішення Ради адвокатів України 

«Про встановлення плати за організаційне забезпечення розгляду заяв 

(скарг) до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури та до 

Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури» № 37 від  

18 червня 2020 року зі змінами. 

10. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури регіонів, Вищу 

кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 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/        І.В. Колесников 


