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Тема 7.2. Адвокатура в Україні
Практична робота № 5
Тема: Розв’язання ситуацій щодо притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності
Мета: сформувати професійні навички та вміння щодо підстав та порядку притягнення
адвокатів до дисциплінарної відповідальності

Студенти повинні:
знати: поняття «адвокатура» та «адвокатська діяльність», права та обов’язки адвоката,
гарантії адвокатської діяльності, правила адвокатської етики;
вміти: розв’язувати практичні ситуації щодо застосування дисциплінарних стягнень до
адвоката

Забезпечення заняття
Роздатковий матеріал:
Конституція України від 28 червня 1996 року.
Наочність:
витяг з Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року
Технічні засоби навчання:
персональний комп’ютер, мультимедійний проектор.
Література:
1.
Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня 1996 року // ВВР
України.-1996. - № 30.- Ст. 141 (зі змінами і доповненнями).
2.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року //
Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5076-VI (зі змінами і доповненнями)
3.
Правила
адвокатської
етики,
затверджено
затверджені
Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року
Питання для актуалізації опорних знань
1.
2.
3.

Назвіть види адвокатської діяльності
Що є дисциплінарним проступком адвоката?
Які дисциплінарні стягнення можуть бути застосовані до адвоката?
Методичні рекомендації

Адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту,
представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно
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вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому вищевказаним
законом.
Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право здійснювати
адвокатську діяльність. Адвокатська діяльність здійснюється на принципах верховенства права,
законності, незалежності, конфіденційності та уникнення конфлікту інтересів.
Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх
посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для діяльності адвокатури та
забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
Адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту,
представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення рівня
фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття адвокатською діяльністю,
та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності адвокатів.
Адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє
державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала кваліфікаційний іспит,
пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України
та отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю.
Не може бути адвокатом особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення
тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який призначено покарання у
виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з дня
прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної служби або
служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги, вчинення корупційного
правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення
Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам, має право звернутися до
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання із заявою про допуск до
складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до складення кваліфікаційного іспиту та
перелік документів, що додаються до заяви, затверджуються Радою адвокатів України.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи вимогам.
Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення кваліфікаційного
іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно видає свідоцтво про складення
кваліфікаційного іспиту.
Відповідно до ст. 33 ЗУ «Про адвокатура та адвокатську діяльність», адвоката може бути
притягнуто до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав,
передбачених даним Законом.
Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить відомості
про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
Дисциплінарне
провадження
стосовно
адвоката
здійснюється
кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури за адресою робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному
реєстрі адвокатів України.
Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним
дисциплінарного проступку.
Дисциплінарним проступком адвоката є:
1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката України;
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3) порушення правил адвокатської етики;
4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких
дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного
року;
3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним
виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення
з Єдиного реєстру адвокатів України.
Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня
вчинення дисциплінарного проступку.
Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із заявою (скаргою)
щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для дисциплінарної відповідальності, має кожен,
кому відомі факти такої поведінки.
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.

Зміст роботи
Ситуація № 1.
До кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури звернулася громадянка Зінченко К.Д. з
заявою про притягнення адвоката Симоненко Г.Ю. до дисциплінарної відповідальності. Свою
позицію громадянка Зінченко К.Д. аргументувала тим що адвокат Симоненко Г.Ю. представляв її
інтереси в суді, але суд виніс рішення не на її користь, і таким чином Симоненко Г.Ю. порушив
присягу адвоката.
Чи є в даному випадки підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Ситуація № 2
Одному із членів кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури став відомий факт
порушення вимог несумісності адвокатом Юрченко Р.А. при представництві інтересів в суді фірми
«Консоль» 28.06.2019 року. По результатам розгляду дисциплінарної справи до Юрченка Р.А. було
застосовано попередження.
Проаналізуйте умови ситуації та дайте відповіді на поставлені питання:
1. Чи правомірне рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.
До якого органу та в який строк можна подати заяву про оскарження рішення
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.
Протягом якого строку здійснюється розгляд скарги на рішення у дисциплінарній
справі?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ситуація № 3
За фактом вчинення дисциплінарного проступку на адвоката Іванченко Я.В. було накладено
дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на заняття адвокатською діяльністю.
1.
Назвіть підстави для застосування до адвокатів даного дисциплінарного стягнення
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.
Чи може адвокат до якого застосовано даний вид дисциплінарного стягнення брати
участь у роботі органів адвокатського самоврядування?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.
Куди вносяться відомості про припинення права на заняття адвокатською
діяльністю?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ситуація № 4
Адвокату Бистрицькому С.О. було доручено ведення справи по обвинуваченню громадянина
Котова С.Д. за ч. 2 ст. 121 КК України. У кримінальній справі була вкрай поверхово досліджена
особистість Котова С.Д., адвокат направив лист за місцем його роботи з проханням надіслати
характеристику.
1. Що таке адвокатський запит?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
2.
Протягом якого строку органи яким направлено адвокатський запит повинні надати
відповідну інформацію?
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
3.
В яких випадках та який термін строк розгляду адвокатського запиту може бути
продовжено
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________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Ситуація № 5
Проаналізуйте стадії дисциплінарного провадження, вкажіть суть та особливості кожної з них
Перевірка відомостей
про дисциплінарний
проступок адвоката

Порушення
дисциплінарної
справи

Розгляд
дисциплінарної
справи

Прийняття рішення
у дисциплінарній
справі

Висновок:_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Домашнє завдання:
1. Закінчити роботу
2. Повторити лекційний матеріал

Викладач: Бубнєнкова О.О.
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Витяг
з Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05.07.2012 р.
(зі змінами і доповненнями)
Стаття 24. Адвокатський запит
1. Адвокатський запит - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу
місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій
незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації,
копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнту.
До адвокатського запиту додаються посвідчені адвокатом копії свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю, ордера або доручення органу (установи), уповноваженого законом на
надання безоплатної правової допомоги. Вимагати від адвоката подання разом з адвокатським
запитом інших документів забороняється.
Адвокатський запит не може стосуватися надання консультацій і роз’яснень положень
законодавства.
Надання адвокату інформації та копій документів, отриманих під час здійснення
кримінального провадження, здійснюється в порядку, встановленому кримінальним процесуальним
законом.
2. Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи,
керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, яким направлено адвокатський
запит, зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту надати адвокату відповідну
інформацію, копії документів, крім інформації з обмеженим доступом і копій документів, в яких
міститься інформація з обмеженим доступом.
У разі якщо адвокатський запит стосується надання значного обсягу інформації або потребує
пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду адвокатського запиту може бути
продовжено до двадцяти робочих днів з обґрунтуванням причин такого продовження, про що
адвокату письмово повідомляється не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання адвокатського
запиту.
У разі якщо задоволення адвокатського запиту передбачає виготовлення копій документів
обсягом більш як десять сторінок, адвокат зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на
копіювання та друк. Розмір таких витрат не може перевищувати граничні норми витрат на
копіювання та друк, встановлені Кабінетом Міністрів України відповідно до Закону України "Про
доступ до публічної інформації".
3.
Відмова в наданні інформації на адвокатський запит, несвоєчасне або неповне надання
інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність,
встановлену законом, крім випадків відмови в наданні інформації з обмеженим доступом.
Стаття 31. Зупинення права на заняття адвокатською діяльністю
1. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється у разі:
1) подання адвокатом заяви про зупинення адвокатської діяльності;
2) набрання законної сили обвинувальним вироком суду стосовно адвоката за вчинення
кримінального правопорушення, крім випадку, передбаченого пунктом 6 частини першої статті 32
цього Закону;
3) накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття
адвокатською діяльністю;
4) визнання адвоката за рішенням суду недієздатним або обмежено дієздатним.
2. Накладення на адвоката дисциплінарного стягнення у вигляді зупинення права на заняття
адвокатською діяльністю може застосовуватися виключно у разі:
1) повторного протягом року вчинення дисциплінарного проступку;
2) порушення адвокатом вимог щодо несумісності;
3) систематичного або грубого одноразового порушення правил адвокатської етики.
3. Право на заняття адвокатською діяльністю зупиняється:
1) з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня подання раді адвокатів
регіону за адресою робочого місця адвоката відповідної заяви адвоката;
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2) з підстав, передбачених пунктами 2 і 4 частини першої цієї статті, - з дня набрання законної
сили відповідним рішенням суду;
3) з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня прийняття
кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури відповідного рішення.
Копія рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, передбаченого пунктом 3
цієї частини, у триденний строк з дня його прийняття надсилається адвокату та відповідній раді
адвокатів регіону. Рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури про зупинення права
на заняття адвокатською діяльністю може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його
прийняття до Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження
такого рішення не зупиняє його дії.
4. Право на заняття адвокатською діяльністю поновлюється у разі:
1) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої цієї статті, - з дня,
наступного за днем отримання радою адвокатів регіону заяви адвоката про поновлення права на
заняття адвокатською діяльністю;
2) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 2 частини першої цієї статті, - з дня,
наступного за днем отримання радою адвокатів регіону підтвердження про погашення або зняття в
установленому законом порядку судимості;
3) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої цієї статті, - з дня
закінчення строку, на який згідно з рішенням кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури було
зупинено право на заняття адвокатською діяльністю;
4) зупинення права з підстави, передбаченої пунктом 4 частини першої цієї статті, - з дня,
наступного за днем отримання радою адвокатів регіону відповідного рішення суду.
У разі зупинення права на заняття адвокатською діяльністю з підстави, передбаченої пунктом
3 частини першої цієї статті, таке право також поновлюється з дня набрання законної сили
відповідним рішенням суду або з дня прийняття відповідного рішення Вищою кваліфікаційнодисциплінарною комісією адвокатури.
5. Протягом строку зупинення права на заняття адвокатською діяльністю адвокат не має права
її здійснювати. Такий адвокат також не може брати участь у роботі органів адвокатського
самоврядування, крім випадків, коли таке право зупинено у зв’язку з призначенням особи на посаду
до органу державної влади з’їздом адвокатів України.
6. Відомості про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю вносяться до Єдиного
реєстру адвокатів України.
Стаття 34. Підстави для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
1. Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є вчинення ним
дисциплінарного проступку.
2. Дисциплінарним проступком адвоката є:
1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката України;
3) порушення правил адвокатської етики;
4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення;
5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
3. Не є підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності винесення
судом або іншим органом рішення не на користь його клієнта, скасування або зміна судового рішення
або рішення іншого органу, винесеного у справі, в якій адвокат здійснював захист, представництво
або надавав інші види правової допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплінарного
проступку.
Стаття 35. Види дисциплінарних стягнень, строк застосування дисциплінарних стягнень
1. За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне з таких
дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
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2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця до одного
року;
3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю з наступним
виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів іноземних держав - виключення
з Єдиного реєстру адвокатів України.
2. Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом року з дня
вчинення дисциплінарного проступку.
Стаття 38. Перевірка відомостей про дисциплінарний проступок адвоката
1. Заява (скарга) щодо поведінки адвоката, яка може мати наслідком його дисциплінарну
відповідальність, реєструється кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури та не пізніше
трьох днів з дня її надходження передається до дисциплінарної палати.
2. Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за
дорученням голови палати проводить перевірку відомостей, викладених у заяві (скарзі), та
звертається до адвоката для отримання письмового пояснення по суті порушених питань.
Під час проведення перевірки член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури має право опитувати осіб, яким відомі обставини вчинення діяння, що має ознаки
дисциплінарного проступку, отримувати за письмовим запитом від органів державної влади та
органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, керівників підприємств, установ,
організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань, фізичних
осіб необхідну для проведення перевірки інформацію, крім інформації з обмеженим доступом.
Орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи,
керівники підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, фізичні особи, яким надіслано
запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, зобов’язані не
пізніше десяти робочих днів з дня отримання запиту надати відповідну інформацію, копії документів.
Відмова в наданні інформації на запит члена дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання
інформації, що не відповідає дійсності, тягнуть за собою відповідальність, передбачену законом.
За результатами перевірки відомостей членом дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури складається довідка, яка має містити викладення обставин,
виявлених під час перевірки, висновки та пропозиції щодо наявності підстав для порушення
дисциплінарної справи.
4.
Заява (скарга) про дисциплінарний проступок адвоката, довідка та всі матеріали
перевірки подаються на розгляд дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури.
Стаття 39. Порушення дисциплінарної справи
1. За результатами розгляду заяви (скарги) про дисциплінарний проступок адвоката, довідки
та матеріалів перевірки дисциплінарна палата кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
більшістю голосів членів палати, які беруть участь у її засіданні, вирішує питання про порушення або
відмову в порушенні дисциплінарної справи стосовно адвоката.
2. Рішення про порушення дисциплінарної справи з визначенням місця, дня і часу її розгляду
чи про відмову в порушенні дисциплінарної справи надсилається або вручається під розписку
адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом
трьох днів з дня прийняття такого рішення. До рішення про порушення дисциплінарної справи, яке
надсилається або вручається адвокату, додається довідка члена дисциплінарної палати
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, складена за результатами перевірки.
3. Рішення про порушення дисциплінарної справи або про відмову в порушенні
дисциплінарної справи може бути оскаржено протягом тридцяти днів з дня його прийняття до Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду.
Стаття 40. Розгляд дисциплінарної справи
1. Дисциплінарна справа стосовно адвоката розглядається дисциплінарною палатою
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури протягом тридцяти днів з дня її порушення.
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2. Розгляд дисциплінарної справи здійснюється на засадах змагальності. Під час розгляду
справи дисциплінарна палата заслуховує повідомлення члена дисциплінарної палати, який проводив
перевірку, про результати перевірки, пояснення адвоката, стосовно якого порушено дисциплінарну
справу, особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, та пояснення
інших заінтересованих осіб.
Адвокат, стосовно якого порушено дисциплінарну справу, та особа, яка ініціювала питання
про дисциплінарну відповідальність адвоката, мають право надавати пояснення, ставити питання
учасникам провадження, висловлювати заперечення, подавати докази на підтвердження своїх
доводів, заявляти клопотання і відводи, користуватися правовою допомогою адвоката.
У разі неможливості з поважних причин брати участь у засіданні кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури адвокат, стосовно якого розглядається справа, може надати по суті
порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів справи. Письмові пояснення
адвоката оголошуються на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії
адвокатури.
Неявка адвоката чи особи, яка ініціювала питання дисциплінарної відповідальності адвоката,
на засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури без поважних
причин за умови наявності доказів завчасного повідомлення зазначених осіб про місце, день і час
засідання не перешкоджає розгляду дисциплінарної справи. У разі повторної неявки зазначених осіб
на засідання палати розгляд справи здійснюється за їх відсутності незалежно від причин неявки.
3. Розгляд справи про дисциплінарну відповідальність адвоката є відкритим, крім випадків,
якщо відкритий розгляд справи може призвести до розголошення адвокатської таємниці.
4. Під час засідання дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем засідання.
Стаття 41. Прийняття рішення у дисциплінарній справі
1. За результатами розгляду дисциплінарної справи дисциплінарна палата кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури приймає рішення про притягнення адвоката до дисциплінарної
відповідальності за вчинення дисциплінарного проступку і застосування до нього дисциплінарного
стягнення або про закриття дисциплінарної справи. Рішення дисциплінарної палати приймається
більшістю голосів від її загального складу, крім рішення про припинення права на заняття
адвокатською діяльністю, яке приймається двома третинами голосів від її загального складу.
Рішення у дисциплінарній справі має бути вмотивованим. Під час обрання виду
дисциплінарного стягнення враховуються обставини вчинення проступку, його наслідки, особа
адвоката та інші обставини.
2. Рішення у дисциплінарній справі приймається за відсутності адвоката, стосовно якого
порушено дисциплінарну справу, та особи, яка ініціювала питання про дисциплінарну
відповідальність адвоката.
Член дисциплінарної палати кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, який
проводив перевірку відомостей про дисциплінарний проступок адвоката, не бере участь у
голосуванні.
5.
Рішення оголошується на засіданні дисциплінарної палати кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури. Копія рішення надсилається або вручається під розписку
адвокату та особі, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, протягом
трьох робочих днів з дня прийняття рішення.
Стаття 42. Оскарження рішення у дисциплінарній справі
1. Адвокат чи особа, яка ініціювала питання про дисциплінарну відповідальність адвоката, має
право оскаржити рішення у дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня його прийняття до
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури або до суду. Оскарження рішення не
зупиняє його дії.
2. Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом десяти днів з дня
отримання заяви (скарги) витребовує матеріали дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у дисциплінарній справі
протягом тридцяти днів з дня одержання матеріалів дисциплінарної справи.

