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Звіт
щодо діяльності дисциплінарної палати
Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Хмельницької області
за 2015 р.
За звітний період дисциплінарною палатою проведено 13 засідань.
За період з 2015 року надійшло 130 різноманітних звернень.
Значну кількість із них складають подання Ради адвокатів Хмельницької області
(64 подання) щодо адвокатів Хмельницької області з пропозицією притягнення їх до
дисциплінарної відповідальності за несплату щорічних внесків на забезпечення реалізації
адвокатського самоврядування.
За результатами розгляду вказаних подань:
- щодо 13 адвокатів відмовлено в порушенні дисциплінарного провадження;
- щодо 14 адвокатів порушені щодо них справи закриті;
- щодо одного адвоката прийнято рішення про притягнення його до дисциплінарної
відповідальності та оголошено попередження.
Щодо 4 адвокатів прийнято рішення про притягнення їх до дисциплінарної
відповідальності та накладено дисциплінарне стягнення у виді зупинення дії свідоцтва про
право на заняття адвокатською діяльністю строком від 6 місяців до одного року. Зокрема,
на 1 рік - зупинено дія свідоцтв 1 адвокату, на 6 місяців - 3 адвокатам.
29 подань Радою адвокатів Хмельницької області було відкликано, тому на
сьогодні у дисциплінарній палаті на розгляді перебуває 1 дисциплінарне провадження
розпочате за поданням Ради адвокатів Хмельницької області, рішення по якому не
прийнято.
Крім цього, за вказаний період надійшло 66 звернень , скарг, заяв, подань слідчих
органів, повідомлень щодо порушення, на думку їх авторів, адвокатами Правил
адвокатської етики.
37 скарг було повернуто заявникам (скаржникам) без розгляду, які були подані без
дотримання вимог 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.
29 скарг були прийняті до розгляду за результатами перевірки яких рішеннями
дисциплінарної палати КДКА Хмельницької області:
- відмовлено в порушенні дисциплінарної справи щодо 17 адвокатів;
- дисциплінарні справи щодо 2 адвокатів закриті;
- 2 адвоката притягнуті до дисциплінарної відповідальності з накладенням
дисциплінарного стягнення у виді попередження;
- 1 адвокат притягнутий до дисциплінарної відповідальності з накладенням
дисциплінарного стягнення у виді зупинення дії свідоцтва про право на заняття
адвокатською діяльністю строком на 1 р.

- щодо 2 адвокатів розгляд скарг залишено без розгляду, у зв’язку зі смертю одного
адвоката та написання заяви скаржником про відкликання скарги щодо до другого
адвоката.
- позбавлено права на заняття адвокатською діяльністю 1 адвоката.
- анульовано свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю 1 адвокату у зв’язку із
набранням чинності вироку щодо цього адвоката.
На розгляді дисциплінарної палати залишається 4 дисциплінарні справи, розгляд
яких продовжується.

Голова дисциплінарної палати
КДКА Хмельницької області

Н.В.Свірневська.

