
м. Харків, 22–23 лютого 2018 р. │ 31 

 
законодавчих актів» // Відомості Верховної Ради України, 2017, № 48 (01.12.2017), 

ст. 436. 

2. Курс цивільного процесу: підручник / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баран- 

кова та ін.; за ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2011. – 1352 с. 

3. Рекомендація R (81) 7 Комітету міністрів державам-членам стосовно шляхів 

полегшення доступу до правосуддя. Електронний ресурс. Офіційний веб-сайт 

Верховної Ради України: http://zakon2.rada.gov.ua. 

4. Рекомендація № R (95) 5 Комітету Міністрів Ради Європи державам-членам 

щодо запровадження та покращення функціонування систем і процедур оскарження 

по цивільних і господарських справах. Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 528 засіданні заступників міністрів 7 лютого 1995 року. Електронний ресурс. 

Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: http://zakon2.rada.gov.ua. 

 

 

 

Дерев’янко Г.А 

студентка, 

Київський університет права НАН України 

 

ДИСЦИПЛІНАРНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АДВОКАТА 

 

Становлення України як демократичної та правової держави тісно 

пов’язане із організацією ефективної системи правозахисту. Згідно зі  

ст. 59 Конституції України для забезпечення права на захист від 

обвинувачення й надання правової допомоги при вирішенні справ у 

судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура. Саме 

адвокатура як неурядова організація є важливим правозахисним 

інститутом громадського суспільства та правової держави. Водночас, 

порушення адвокатської дисципліни підриває авторитет цієї 

правозахисної інституції та іноді навіть унеможливлює виконання її 

основного завдання – сприяння захисту прав, свобод і представництва 

законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Тому справедливим і 

необхідним є те, щоб до адвокатів, які порушують принципи 

адвокатської діяльності, недбало ставляться до власних обов’язків та 

високих моральних засад своєї праці, застосовувались заходи 

дисциплінарного впливу. 

Дисциплінарній відповідальності присвячений розділ 6 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Дисциплінарне 

провадження – процедура розгляду письмової скарги, яка містить 

відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного 

проступку. Дисциплінарне провадження стосовно адвоката здійснюється 
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кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури за адресою 

робочого місця адвоката, зазначеною в Єдиному реєстрі адвокатів 

України. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

регулює питання, пов’язані з дисциплінарною відповідальністю 

адвоката, зокрема встановлено такі дисциплінарні стягнення:  

1) попередження; 2) зупинення дії свідоцтва про право на заняття 

адвокатською діяльністю на строк до одного року; 3) 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. 

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; 

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.  

Дисциплінарне провадження складається з таких стадій (ст. 37): 

1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок 

адвоката; 

2) порушення дисциплінарної справи; 

3) розгляд дисциплінарної справи; 

4) прийняття рішення у дисциплінарній справі. 

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. 

Вища кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури протягом 

десяти днів з дня отримання заяви (скарги) витребовує матеріали 

дисциплінарної справи у відповідної кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури та забезпечує розгляд скарги на рішення у 

дисциплінарній справі протягом тридцяти днів з дня одержання 

матеріалів дисциплінарної справи. 
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Адвокат несе дисциплінарну відповідальність за порушення вимог 

Закону, інших актів законодавства України, що регулюють діяльність 

адвокатури, Присяги адвоката України, міжнародних актів про права і 

свободи людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЦИВІЛЬНОГО УЛОЖЕННЯ 

НІМЕЧЧИНИ 1896 РОКУ 

 

Проблема вивчення особливостей виникнення, формування та 

розвитку правового становища тієї чи іншої країни є дуже актуальною 

проблемою і потребує значної уваги з боку науковців, оскільки таке 

дослідження сприяє більшому розумінню та тлумаченню 

фундаментальних правових систем, звідки черпають свій досвід сучасні 

держави. Аналіз особливостей цивільних правовідносин на основі 

цивільного уложення Німеччини 1896 р. є необхідною точкою відліку 

для початку дослідження правової ситуації у Німеччині на межі XIX та 

XX ст. та її вплив на світові системи права взагалі.  


