ВЗАЄМОДІЯ
ОРГАНІВ АДВОКАТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ ТА АДВОКАТІВ

ЛІСОВА ДАР‘Я ОЛЕКСАНДРІВНА
адвокат,
кандидат юридичних наук,
член дисциплінарної палати КДКА Донецької області

нормативно-правове регулювання:
 Конституція
 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 Статут НААУ
 Положення про Раду адвокатів України
 Правила адвокатської етики
 Положення про порядок прийняття та розгляду скарг щодо
неналежної поведінки адвоката, яка може мати наслідком його
дисциплінарну відповідальність

завдання адвокатського самоврядування
забезпечення незалежності адвокатів, захист від втручання у здійснення
адвокатської діяльності;
підтримання високого професійного рівня адвокатів;
утворення та забезпечення діяльності кваліфікаційно-дисциплінарних комісій
адвокатури;
створення сприятливих умов для здійснення адвокатської діяльності;
забезпечення відкритості інформації про адвокатуру та адвокатську діяльність;
забезпечення ведення Єдиного реєстру адвокатів України;
участь у формуванні Вищої ради правосуддя у порядку, визначеному законом.
(ст. 44 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

організаційні форми
системи адвокатського самоврядування
 з’їзд адвокатів України
Рада адвокатів України
Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури
Вища ревізійна комісія адвокатури
конференція адвокатів регіону
рада адвокатів регіону
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія регіону
ревізійна комісія регіону
Національна асоціація адвокатів України
Органи адвокатського самоврядування об’єднує Національна асоціація
адвокатів України, яка діє через організаційні форми адвокатського
самоврядування вказані вище.

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі - РАУ)
• діє у системі органів Національної асоціації адвокатів України,
• є національним органом адвокатського самоврядування,
• на який державою покладено виконання у період між з'їздами адвокатів
України публічно-представницьких функцій недержавного самоврядного
інституту, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання
правової допомоги на професійній основі адвокатури України

(пункт 1 розділ I Положення про Раду адвокатів України)

ВЗАЄМОДІЯ РАДИ АДВОКАТІВ УКРАЇНИ
З ІНШИМИ ОРГАНАМИ АДВОКАТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
1. Рада адвокатів України взаємодіє із іншими органами адвокатського самоврядування у межах,
визначених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Статутом НААУ, цим
Положенням;
2. Інформаційний обмін між Радою адвокатів України та іншими органами адвокатського
самоврядування здійснюється у письмовій та/або електронній формі. Вимоги щодо надання
відомостей і здійснення контролю за їх достовірністю визначаються суб'єктами інформаційного
обміну на центральному рівні Радою адвокатів України;
3. За рішенням Ради адвокатів України суб'єкти інформаційного обміну звіряють відомості не
менше одного разу на рік;
4. У справі забезпечення надходження та розподілу коштів НААУ здійснює свої повноваження
безпосередньо та/або через ради адвокатів в Автономній Республіці Крим, в областях, містах
Києві та Севастополі, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, кваліфікаційнодисциплінарні комісії адвокатури Автономної Республіки Крим, області, міста Києва, міста
Севастополя.

(розділ IV Положення про Раду адвокатів України)

РАДА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі - РАУ)
забезпечує ведення Єдиного реєстру адвокатів України з метою збирання,
зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і
персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які
відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською
діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми
адвокатської діяльності.
Внесення відомостей до Єдиного реєстру адвокатів України здійснюється
радами адвокатів регіонів та Радою адвокатів України.
(ст.17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

профайл адвоката в ЄРАУ
прізвище, ім’я та по батькові адвоката;
номер і дата видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю,
номер і дата прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення
адвоката іноземної держави до Єдиного реєстру адвокатів України);
найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської
діяльності, номери засобів зв’язку;
адреса робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку;
інформація про зупинення або припинення права на заняття адвокатською
діяльністю;
інші відомості, передбачені цим Законом.
(ч.2 ст. 17 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

місцезнаходження обраної адвокатом організаційної форми
адвокатської діяльності
або адреса фактичного місця здійснення адвокатської
діяльності, якщо вона є відмінною від місцезнаходження
обраної адвокатом організаційної форми адвокатської
діяльності.

У разі наявності декількох адрес робочих місць адвоката до ЄРАУ вноситься лише одна
адреса робочого місця адвоката.

протягом трьох днів з дня зміни відомостей про себе, що
внесені або підлягають внесенню до Єдиного реєстру
адвокатів України
у письмовому вигляді
за адресою свого робочого місця

(крім випадків, якщо ці зміни вносяться на підставі рішення
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури)

У межах дотримання принципу чесності і добропорядної репутації
адвокат має надавати достовірну інформацію до Єдиного реєстру
адвокатів України, органам адвокатського самоврядування, членам
органів адвокатського самоврядування під час здійснення ними
повноважень

(ст.65 Правил адвокатської етики)

«Я, (ім’я та прізвище), урочисто присягаю у своїй адвокатській діяльності дотримуватися
принципів верховенства права, законності, незалежності та конфіденційності, правил
адвокатської етики, чесно і сумлінно забезпечувати право на захист та надавати правову
допомогу
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відповідальністю виконувати покладені на мене обов’язки, бути вірним присязі".

Текст присяги адвоката України підписується адвокатом і зберігається радою адвокатів
регіону, а її копія надається адвокату.
(ст. 11 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

професійні обов’язки адвоката
дотримання присяги адвоката України та правил адвокатської
етики
Надання звіту про виконання договору про надання правової
допомоги на вимогу клієнта
невідкладне повідомлення клієнта про виникнення конфлікту
інтересів
підвищення свого професійного рівня
виконання рішень органів адвокатського самоврядування;
виконання інших обов’язків, передбачених законодавством та
договором про надання правової допомоги
(ст. 21 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

складові поваги
до адвокатської професії
адвокат зобов’язаний виконувати законні рішення органів
адвокатського самоврядування, прийняті в межах їх компетенції,
що не виключає можливості їх оскарження у встановленому
законом порядку
критика діяльності, рішень, порядку формування, членів органів
адвокатського самоврядування тощо не може бути спрямована на
приниження авторитету адвокатури, адвокатської професії та
статусу адвоката, бути вираженою у принизливій чи такій, що
порочить честь, гідність та ділову репутацію особи формі, а також
містити завідомо неправдиву інформацію або заклики до
невиконання рішень органів адвокатського самоврядування.
(ст. 12 Правил адвокатської етики)

дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється в
особливому порядку
проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи
слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду,
здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням
Генерального прокурора, його заступників, прокурора АР Крим, області,
м.Києва та м.Севастополя
забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи
вилучення документів, пов’язаних із здійсненням адвокатської діяльності

(пункти 3, 4 ч. 1 ст. 23 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

здійснюється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за
адресою робочого місця адвоката, зазначеною в ЄРАУ
підстава для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності –
вчинення дисциплінарного проступку
дисциплінарний проступок:

порушення вимог несумісності;
порушення присяги адвоката України;
порушення правил адвокатської етики;
розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її
розголошення;
• невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
• невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
• порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
•
•
•
•

адвокат вважається невинуватим у вчиненні дисциплінарного
проступку і не може бути підданий дисциплінарному стягненню,
доки його вину не буде доведено в законному порядку і
встановлено рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури або ВКДКА про притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності
адвокат не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні
дисциплінарного проступку. Обов'язок доказування вини адвоката у
вчиненні дисциплінарного проступку покладається на особу, яка
ініціює питання дисциплінарної відповідальності відносно адвоката
(ст. 70 Правил адвокатської етики)

звинувачення адвоката не може ґрунтуватися на
припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини адвоката
тлумачаться на його користь
дисциплінарну справу стосовно адвоката не може бути
порушено за заявою (скаргою), що не містить відомостей про
наявність ознак дисциплінарного проступку адвоката, а також
за анонімною заявою (скаргою)
(ст. 70 Правил адвокатської етики)

заява (скарга) щодо поведінки адвоката
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
(п.10 Положення про порядок прийняття та розгляду
скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність)

заява (скарга) щодо поведінки адвоката
при виникненні конфлікту між адвокатами – адвокат (який
ініціював звернення) зобов’язаний надати докази того, що ним
вжиті заходи мирного врегулювання такого конфлікту, зокрема,
документи, що свідчать про звернення останнього до Ради
адвокатів регіону за робочим місцем адвоката згідно
відомостей в ЄРАУ, а стосовно адвоката іноземної держави –
асоціації адвокатів чи правового товариства відповідної
держави.
(п.14 Положення про порядок прийняття та розгляду
скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність)

стадії дисциплінарного провадження
1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок
адвоката;
2) порушення дисциплінарної справи;
3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.

(ст.37 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність)

проведення перевірки відомостей
член дисциплінарної палати КДКА звертається до адвоката
з повідомленням про проведення щодо нього перевірки
для отримання письмового пояснення адвоката по суті
порушених питань із зазначенням строку його надання
ненадання адвокатом пояснення по суті порушених питань
в межах визначеного строку – не перешкоджає розгляду
справи за наявними в ній матеріалами
(п.26 Положення про порядок прийняття та розгляду
скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка
може мати наслідком його дисциплінарну відповідальність)

розгляд дисциплінарної справи

зловживання правом на подачу скарги

