
ЗВІТ 
по роботі дисциплінарної палати КДКА Донецької області 

за 2020 рік

За період з 1 січня 2020 р. по 31 серпня 2020 р. включно загальна кількість 
вхідної кореспонденції до палати склала - 186, в тому числі:

- скарг та заяв громадян, та звернень інших підприємств і організацій - 53;
- приватних ухвал, постанов й листів судів, звернень правоохоронних 

органів - 34.
За результатами розгляду цієї кореспонденції було порушено 29 

дисциплінарних проваджень, крім того в провадженні палати знаходились 13 
матеріалів з минулого року. Усього розглянуто 21 провадження. Всі інші 
знаходяться на розгляді палати.

За звітний період проведено 19 засідань дисциплінарної палати.
Відмовлено у порушенні дисциплінарних справ за відсутністю підстав, 

достатніх підстав для притягнення до дисциплінарної відповідальності, а також за 
іншими причинами - 12.

Порушено дисциплінарних справ - 16.
До дисциплінарної відповідальності притягнуто 4 адвокатів, до 2 з них 

застосоване дисциплінарне стягнення у вигляді попередження, та до 2 адвокатів - 
у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю строком на 6 
місяців.

Закрито за відсутністю достатніх підстав та підстав для притягнення до 
дисциплінарної відповідальності - 5 дисциплінарних справ.

Дисциплінарною палатою прийнято 37 рішень в формі окремих документів 
за матеріалами, що знаходилися впровадженні палати, а також прийнято 157 
рішень, відображених в інших документах.

З прийнятих рішень дисциплінарної палати про відмову в порушенні 
дисциплінарної справи, порушення справи або закриття дисциплінарної справи 
оскаржено до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури 1 рішення, 
прийняте ще у 2019 році.

Порівняно з 2019 р. обсяг роботи, який припадає на кожного 
функціонуючого члена дисциплінарної палати, не скоротився. Частина адвокатів 
Донецької області продовжує працювати в інших регіонах України.

Окрім того, всі члени палати дислокуються в різних містах. Так, 2 члени 
палати знаходяться в м. Маріуполі, 1 - в м. Бахмуті, 1 - у м. Краматорську, 1 - в 
м.Покровську, 2 - в м. Києві, 1 - в м. Мар’їнці.

Всі матеріали відносно адвокатів розглядаються колегіально і виключно на 
засіданні дисциплінарної палати.

Між тим багато матеріалів дисциплінарної справи схожі з важкими 
кримінальними, цивільними, господарськими справами, іноді багатотомними. Вони 
містять відеоматеріали та велику кількість додатків. Все це відповідно потребує від
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членів палати глибоких знань, досвіду і відповідно старанності, а також багато 
часу.

Аналіз праці свідчить про достатньо повний й об'єктивний розгляд 
дисциплінарних матеріалів і справ. Доказом цього є те, що жодне рішення 
протягом звітного періоду не було оскаржене до ВКДКА або суду.

Що характеризує звернення до палати, то вони залишилися об'ємними та 
стосуються порушень адвокатами Правил адвокатської етики, інших актів, що 
встановлюють вимоги до адвокатської діяльності. Ініціюються питання про 
відповідальність адвоката за невиконання прийнятих на себе за договором про 
надання правової допомоги обов'язків, за неетичну поведінку адвоката, про 
повернення сплаченого адвокату гонорару.

Розглядаючи звернення, палата завжди враховує обґрунтованість звернень, 
які до неї надійшли. Непоодинокими є випадки, коли не надаються докази на 
підтвердження обставин, викладених в зверненні. Або, коли суд або правоохоронні 
органи реагують на активну і безкомпромісну позицію адвокатів по справі. В таких 
випадках дисциплінарна палата КДКА завжди стає на захист адвокатів, про що 
прямо зазначалось в рішеннях, які направлялися в тому числі і заявникам.

Здебільшого палата боронила адвокатів, відхиляючи необгрунтовані вимоги 
про покарання, не підкріплені вагомими доказами, як громадян, які звернулися до 
палати, так і судових й прокурорсько-слідчих органів.

Водночас хотілося б звернути увагу на труднощі, з якими продовжує 
стикатися палата, пов'язані з викликом адвокатів для перевірки. Адвокати не завжди 
дисципліновано виконують свої обов'язки щодо явки до палати для надання 
пояснень. В деяких випадках це пов'язано з поважними причинами, наприклад, 
зайнятістю в процесі, відпусткою та іншим, а в ряді випадків просто з ігноруванням 
вимог палати, зі зміною адвокатом робочої адреси та контактних телефонів без 
внесення відомостей про це до Єдиного реєстру адвокатів України, що само по собі є 
порушенням вимог законодавства про адвокатуру. Неявки адвоката до 
дисциплінарної палати, відсутність реагування на письмові повідомлення палати, 
складання доповідних записок про проведені за телефоном розмови з адвокатом, 
звіти про вжиті заходи з пошуку адвокатів призводять не тільки до додаткового 
навантаження, але й до затримки розгляду надісланих звернень.

Слід також підкреслити, що вищезазначена поведінка адвокатів також є 
дисциплінарним проступком, за який він може бути притягнутий до дисциплінарної 
відповідальності.

Адвокатам необхідно звернути увагу на необхідність вивчення положень 
законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність, Правил адвокатської 
етики, які покликані слугувати орієнтирами при виконанні адвокатами своїх 
професійних обов'язків.

Тільки грамотна поведінка, старанна кваліфікована праця адвокатів може 
забезпечити повагу до представників адвокатської професії не лише з боку 
обвинувачення і суддівського корпусу, а й повагу з боку суспільства.
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Голова КДКА Донецької області, голова дисциплінарної палата та інші 
члени дисциплінарної палата беруть активну участь у семінарах, круглих столах та 
інших заходах.

Разом з Радою адвокатів Донецької області були організовані та проведені 
заходи з підвищення кваліфікації для адвокатів Донецької області. Таку липні 2020 
р КДКА у м. Маріуполі був проведений безкоштовний офлайн семінар на 50 осіб з 
адвокатської етики. Також в серпні 2020 р КДКА було проведено безкоштовний 
онлайн вебінар з адвокатської етики на 500 осіб. В якості доповідачів на зазначених 
семінарах виступили Коростеліна Т.Ю. та Арустамов А.В.

Крім того, голова КДКА Донецької області Коростеліна Т.Ю. та голова 
дисциплінарної палати Арустамов А.В. увійшли в робочу групу з визначення 
порядку розгляду питання про припинення права на заняття адвокатською 
діяльністю шляхом анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською 
діяльністю та інших пов’язаних із цим питань, утвореної розпорядженням №142 
голови Національної асоціації адвокатів України, Ради адвокатів України Ізовітової 
Л.П. від 21.08.2020р.

Також керівництво КДКА Донецької області постійно бере участь в 
засіданнях НААУ, РАУ з розгляду питань діяльності Ради та КДКА регіону.

Голова дисциплінарної палати

КДКА Донецької області -------- А.В.Арустамов


