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ОСНОВНІ ЕТИЧНІ ЗАСАДИ АДВОКАТСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

Адвокатська етика виступає одним із різновидів професійної 
етики. Початок дослідження цієї проблеми бере початок з 
ХІХ століття. Першим хто звернув на це увагу був відомий адвокат 
М. Молло, який згодом виробив правила адвокатської професії, які до 
сьогодні не втрачають своєї актуальності. Аналізуючи сучасні 
джерела з питання адвокатської етики можна виділити ряд принципів 
на якиз базується діяльність адвокатури. Серед них М. Молло називав 
поміркованість, безкорисливість, чесність, а незалежність адвоката 
він вважав одночасно його правом та обов'язком [1, с. 461].

Питання адвокатської етики досліджували такі науковці, як:
Н.М. Бакаянова, Т.В. Варфоломеєва, І.В. Корнієнко, проте не всі 
теоретичні та практичні проблеми вдалося вирішити і тому дане 
питання не втрачає своєї актуальності.

У Загальному кодексі правил для адвокатів країн Європейського 
співтовариства від 1988 року зазначється, що адвокату відведено 
особливе місце у будь-якому правовому суспільстві. Згідно з цим 
кодексом адвокат повинен діяти в інтересах права, а також інтересах 
тих, чиї права і свободи йому довірено захищати; тобто не лише 
виступати в суді від імені клієнта, а й надавати йому юридичну 
допомогу у вигляді порад і консультацій [2].

Слід зазначити, що на адвоката покладено цілий комплекс 
зобов'язань як юридичного, так і морального характеру, які часто 
вступають у взаємну суперечність.

Так, згідно з Правилами адвокатської етики, які були затверджені 
звітно-виборним з’їздом адвокатів України 09 червня 2017 року то 
основними принципами відповідно до яких повинна здійснюватись 
адвокатська діяльність називають: незалежність та свободу адвоката 
у здійсненні адвокатської діяльності, дотримання законності, 
пріоритет інтересів клієнта, неприпустимість конфлікту інтересів, 
конфіденційність, компетентність та добросовісність, повага до
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адвокатської професії, вимоги до рекламування адвокатської 
діяльності [3].

Ці принципи мають фундаментальне значення як для здійснення 
адвокатської діяльності.

Важливо згадати, що принцип незалежності адвоката у процесі 
здійснення ним своїх професійних повноважень передбачає повну 
свободу його дій від будь-якого зовнішнього впливу [4].

Проте на сьогоднішній момент залишаються відомими випадки не 
лише тиску на адвоката щодо здійснення ними своєї професійної 
діяльності, але дії державних структур щодо загрози життю та 
здоров’ю адвокатів.

Основним в адвокатській діяльності є дотримання принципу 
конфіденційності. Проте, на даний час виникає багато питань щодо 
конфлікту інтересів при здійсненні адвокатської діяльності. Особа, 
яка є адвокатом, не завжди взаємодіє з людьми саме як адвокат, а 
вступає у взаємовідносинах як звичайна людина, хоча при цьому 
продовжує мати статус адвоката. Тому важливо сказати, що при 
здійсненні адвокатом своїх професійних обов’язків можуть виникати 
ситуації, коли він має можливість використати відомості всупереч 
інтересам клієнта у власних інтересах або в інтересах третіх осіб.

Як зазначає Т.В. Варфоломеєва, питання щодо адвокатської 
таємниці досить дискусійне, оскільки, сучасні дослідники 
висловлюють вкрай протилежні думки на рахунок цієї ситуації. Отже, 
на даному етапі реформування інституту адвокатури є важливим 
переглянути поняття змісту адвокатської таємниці й можливості 
розкриття її в певних межах без дозволу клієнта [5, с. 14].

Адвокат має надавати правову допомогу у рамках своєї 
компетенції та спеціалізації, бути максимально чесним та відвертим 
зі своїм клієнтом для якомога ефективнішої допомоги.

В умовах побудови правової держави та громадянського 
суспільства вкрай важливо існування незалежності адвокатської 
спільноти, яка має сумлінно дотримуватись основних принципів 
адвокатської етики, але разом з тим не зазнавати незаконного 
втручання у свою професійну діяльність як зі сторони державницьких 
інституцій так і громадських формувань.
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НАБУТТЯ ПРАВА НА ЗАНЯТТЯ 
АДВОКАТСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

У СВІТЛІ ЗАКОНОПРОЕКТУ «ПРО АДВОКАТУРУ 
ТА АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» № 9055

2 червня 2016 року Верховною Радою України було ухвалено 
Закон України "Про внесення змін до Конституції України (щодо 
правосуддя)", в тому числі були внесені зміни щодо адвокатури та 
адвокатської діяльності. Оскільки Конституція є Основним Законом 
України, то вона тісно пов’язана зі всіма законами, тому слідом за 
змінами у Конституції мають бути внесені відповідні зміни до Закону
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