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правоохоронних органів та адвокатури 

 

ДО ПИТАННЯ ЗЛОВЖИВАННЯ ДОВІРОЮ У ВІДНОСИНАХ 
АДВОКАТ-КЛІЄНТ 

 
Складність побудови відносин між адвокатом та клієнтом обумов-

люється тим, що вони ґрунтуються не лише на правових, але й мораль-
но-етичних та психологічних нормах. Крім того, результат надання 
правничої допомоги залежить не лише від оцінки доручення клієнта з 
точки зору закону, але й від довіри, що існує між ним та адвокатом. 
Нагадаємо, що почуття довіри у клієнта формується на підставі автори-
тету адвоката для нього, професійної та ділової репутації адвоката, його 
особистих якостей, психологічних здібностей, тривалості знайомства та 
бажання самого клієнта довіряти. Досліджуючи проблематику довіри 
між адвокатом та клієнтом, не можна оминути таке явище як зловжи-
вання довірою.  

Зазначимо, що в юридичній літературі відсутній єдиний підхід щодо 
визначення цього поняття. Так, Г.А. Анісімов розглядає її як спосіб 
вчинення злочину, який передбачає використання правомірно наданих 
винному повноважень, зумовлених фактичними чи юридичними 
підставами й особливим характером відносин довіри на шкоду довіри-
телеві всупереч його волі. Крім того, вчений вказує, що шкода може 
бути завдана не лише довірителю, але й третім особам [1, с. 21]. У свою 
чергу Смоленський М.Б. розуміє під нею використання особливих 
довірчих відносин, що склалися між шахраєм та власником майна, у 
результаті чого майно переходить у власність винуватого [2, с. 222]. 

Варто звернути увагу, що чинне законодавство про адвокатську дія-
льність та корпоративні акти органів адвокатського самоврядування не 
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містять згадки щодо зловживання довірою з боку адвоката.Але в деяких 
країнах ситуація склалася дещо по-іншому. Так, в ч. 3 ст. 5 Кодексу профе-
сійної етики адвоката в Російській Федерації закріплено, що зловживан-
ня довірою є несумісним зі званням адвоката [3]. У Люксембурзі, як 
вказує С.О. Іваницький, зловживання довір’ям є підставою для відмови 
професійними асоціаціями в праві адвоката на здійснення переважної 
діяльності, тобто пов’язано із спеціалізацією його діяльності [4, с. 71]. 
Дослідження досвіду США та Великобританії свідчить, що використання 
поняття «зловживання довірою»пов’язано із здійсненням фідуціарної 
діяльності. Крім того, як правило, статус довірителя має загальний харак-
тер, тобто ним може бути як адвокат, так і інша особа [5].  

Оминаючи проблематику цього виду діяльності, звернемо увагу на 
положення ст. 190 КК України, в якій зловживання довірою є способом 
шахрайства. М.І. Мельник та М.І. Хавронюк роз’яснюють, що воно 
полягає в недобросовісному використанні винною особою відносин, 
заснованих на довірчих особистих або юридичних стосунках з особою, 
яка є власником майна або володіє ним. Отже, специфікою цього складу 
злочину є наявність довірчих відносин, що склалися між винним і 
потерпілим та базуються на юридичних (цивільно-правових, трудових, 
службових) та (або) фактичних (родинних, дружніх) відносинах 
[6, с. 488]. Наведені ознаки повністю відповідають відносинам, що 
існують між адвокатом та клієнтом. 

Звернемо увагу, що проблематика зловживання довірою у відноси-
нах адвокат-клієнт є малодослідженою. Проте актуальність її вивчення 
обумовлюється наявністю практичних випадків, що, переважно, 
пов’язані із отриманням гонорару та не виконанням обов’язків з на-
данням правничої допомоги. Так, 16.05.2014 р. члени Кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури Київської області отримали заяву 
щодо вчинення шахрайських дій адвокатом. Заява містила вимогу 
притягти адвоката Оснач С.А. до відповідальності і повернути отрима-
ний гонорар. Звісно, члени дисциплінарної палати не могли задоволь-
нити скаргу адже це не належить до сфери їх компетенції [7].  

Отже, враховуючи специфіку зловживання довірою з боку адвоката 
можна виокремити такі її ознаки: 1) укладання договору про надання 
професійної правничої допомоги; 2) наявність довірчих відносин; 
3) використання довірчих відносин з метою отримання винагороди; 
4) намір не виконувати зобов’язання; 5) спричинення матеріальної 
шкоди. Звісно, вчинення шахрайських дій може призвести і до пропу-
щення клієнтом процесуальних строків у судовому провадженні, пору-
шення зобов’язань щодо інших осіб, наприклад, контрагентів у госпо-
дарських операціях тощо. Проте такі наслідки мають не є 
обов’язковими та мають факультативний характер. 

У якості висновку, зазначимо, що вказану проблематику необхідно 
вивчати паралельно з дослідженням такої риси людського характеру як 
довірливість. Відповідно до словника, довірливий – той, що легко 
довіряє або схильний довіряти кому-небудь [8]. Безумовно іноді клієнти 
також намагаються ввести адвоката в оману задля приховання обста-
вин злочину або відтягування сплати гонорару, посилаючись на своє 
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матеріальне становище. Проте, враховуючи психологічні особливості 
кожної з сторін договору, специфіку ситуації, коли він укладається, 
моральну підготовленість до процесуальних дій та обізнаність щодо їх 
змісту, стає очевидним, що саме клієнт знаходиться в зоні ризику через 
можливі дії з боку адвоката, адже для нього адвокат є рятівником в 
складній життєвій ситуації. 
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