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RЛАДИТТТЕВСЬКА В. В. 

Націона.:тьни:й університет «Одеська юридична акаде~чія•>, 

·щоGукач кафещ1и орІ-ані:шІ(ЇЇ су)tоких та 11ракоохорон них ор1·анін 

МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ВИМОГИ ДО ОСОБИ, 

ЯКА ІІР~:ТЕІЩУЄ ІІА ІІАБУТГЯ СТАТУСУ АДВОКАТА 

У Преамбулі Прави.1 адвокатської етики зазна~rено, шо надзви

чайна nаж.тпшість фупкціопа.lLІІОГО паnаптаження а;::шокатури вима

гас ni;:r адnокатів слі;:rуваппя високим етичним стап;:rартам поведінки . 
..Цотримаппя адвокатами особ.1иnих деопто.1огічпих nимог і праnІШ ро 3-
ІJЩІщп·nси снітоною а,І~нокатсnкою ctti.tnнoтoю ик нсоGхі}(На Іtсрс,І~умона 

ІІОННОІІ,іННОІ"О фуНКІtіонунаНН}J а}(НОКатури, НИКОН3НН}І НСЮ ЇЇ Н3ЖJІИНОЇ 

СОЦіаЛhНОЇ ролі Н /~СМОКраТИ 'ІНО V! У сусІІі.тr hCTHi [ 1]. 
Очстщно,н~о ниеока VІора.тrhна ку.тrhтура li,JІH а;~ноката маt: 

вкрай важливе зпачеппя, оскільки цісю професісю суспільстnу 

шш'язуються уявлеппя про такі nисокі моральпо-праnаnі принципи, 

як законність, справедливість, гуманність, об'єктивність, без яких 

неможливо nирішуnати заnдання побудоnи демократичного та гу

манного суспільства. 
У Іtро;lонжснн~І J(аної ІЮ3ИІ(іЇ нсоGхі,т(но торкнутиси ІІитанН}І мо

ршtnно-стичних ниVІог ;ю осоGи, ика ни~Ін~иа Gажанн~І 3аЙ\>ШТИС}І а;шо

катсhкою llНІ;ІhНlстю. 

Аналізую~ш законодавчі вимоги, що висуваються до канд:идата в ад

вокати, слід сказати, що за приписами ст. 6 Закону України «Про а;:rво
катурута адвокатську діяльність>> nід 05.()7,20 12 року для набуття статусу 
адвоката особа пошпша відпоnі;:rати цL1ому ряду nимог, а.1е ра 3ОМ з тим 

НСVІОЖ.ІІИНО ОМИНУТИ унаІ'ОЮ 1 НИМОІ'И СТОСОННО \>10ІJШІhНО-СТИЧНИХ ~ІКОС

ТС~і канли;штін оскі.Іtnки, крім ІІрофссі{іних наничок. 3Нанn. ІtотріGно 

мати особистісні }І кості, нро;(жсні. 

Н. М. Бакаянова, ;:rослі;:rжуюч:и етичні основи ;:rіяльності а;:rвоката

захисника, звертає увагу той факт, що <<а;:rвокатська діяльність пов'язана 

'3 проблемами :\юральпості. Вирішення uих про6.1ем, бе3умошю, nідбу
васться в за.1ежності nід мора.1ьпих ідеалів, припципіn та почуттіn а;:rnо

ката. При цьому ро.1ь регу.1яторіn поnе;:rіпки у ncix nипа;:rках nикопують 
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ІІі;ІкоVІ конкретні, 11ерснірені І Ірактикою та ІІсре;tбачені траіШІ(ією ІШ

МОІ'И а;(ІЮІ<аТСЬКОЇ СТИКИ>> [2, С. 4Sj. 
О;tнак, характерною ш1асп1ністю таких ІШ\юІ· t-: те, ІІ(О Іюни ІЮІІІИ

рюються на дія..1ьність юриста вже піс.:Jя набуття останні:\t статусу а.J:

воката. Тобто, не встанов.:Jено деонто.:Jогічних ква.:Jіфікаuійних вимог 

..:::ro кап.J:идатіn у адвокати, які разо~t з осnітпьо-професійпи~ш вимогами 
с:кжt.:JИ б с,:::шпу систему . 

.З цих :иіркуnапь шшикас паступне :шпитаппя: чи :иожлиnо nзагалі 
ІИНІНИТИ VІОра.-ІЬНО-еТИЧНі }І КОСТі особи ІІ~С J(O ТОП), }ІК ІЮНа р03ІІОЧНС 

Са\ЮСТіtіно На.іШНаП1 ІІрофссіііну ЮрИ.іШЧН)' ).[ОІІОМОІ'У'! І ИКІІLО так, ТО 

яки:\'І чино:v~'? 
Тут доречно звернути увагу на наступне: 

по-перше, од1шм 3 етапіn шодо nияnлеппя :\юра.:JьІшх та особистіс
них якостей кандидата с проnе.J:еппя Кnа.:Jіфікаuій:по-дисциІL:Jіпарпою 

ко:\tісісю адвокатури перевірки. Відпоnі.J:ІІО до ст. 8 Закону з :\tетою пе
ре нірки ІІОННОТИ та .іЮСТОНірності Ні,Т(ОVІОСТсі1, ІІОНі.іЮМ~ІСНИХ особою, 

}ІКа НЮІНИJІа бажаННИ СТаТИ а,Т(НОІ<аТО\1. і 3а НаИННОСТі ІІИСЬ\ІОНОЇ 3ПЩИ 

такої особи ква.:Jіфікаuійно-д:исц:ишІінарна комісія ацвокатури, ква.lі

фікаційна па.1ата або в:изначений нею ~шен палати можуть звертатися 

із запитами цо органів державної в.:JаДІт, органів :\'Іісuевого са:\'ювряду

nаппя, їх посацоnих та с.1ужбоnих осіб, підприс:\tстn, устапоn і оргапі-

3аuій незалежно nід фор:\ш n.1асІюсті та підпоря.J:куnюшя, гро:\tацських 
об'СlІІаІІІ,. 1110 ·юбон\ІJаІІі ІІС ІІі:ІІІіІІІС іLеС}ІП1 робОЧИХ )(~І іН-~ ,:111}1 ОТрИ

МаІІШІ JаІІИ'І'У ІІ<с:шти ІІсобхііLІІУ іІІфщннtІІію. ВііL\.НШа в ІІ<ІіL<ІІІІІі іІІфор

мс-щії ІІа такиtі 1НІІ~П. ІІССІЮСЧНСІІС або ІІСІІОВІІС ІІ<СШІІШІ ЇІІфЩ1\·1<ІІLЇЇ, 
н~щанни інфор\1НІ(іЇ, 1110 не ні;(Іюні;шt; іІііkності, ПІІ·нуть 3а собою нііІ

Іюні;ш;Іьність, устанон.-Існу :шконоVІ. У рюі нсна;(аНН}І особою, ика ни

яви.lа бажання стати а..:::rвокато:\t, писмювої згоди на перевірку повноти 

та достовірності повідом.1ених нею відомостей така особа до ква.lіфіка

uійпого іспиту пе .J:опускасться; 

пo-.J:pyre, одпісю з шнюг набуття професійного статусу с прохо

..:::rжеппя стажуnаппя. На uьому етапі, опипrшшись nіч-па-nіч з ~tайбут
ньою ІІрофссією, ОІІаНОНУЮЧИ неі ЇЇ СТОрОНИ та тру;LНОІІ~і, ІІрС'І'еНіLеНТ Н 

а;(нокап1 }ІКнаtікраІІ(С ІІрШІІLІИЕ }І І< сної особисті }І кості: ана.-Іітичні 3;Lі

бності, напо.:Jег.1ивість, ці:Jеспря:\юваність, витримка, розсуд.:Jивість та 

зберігання спокою принuиповість, працьовитість, сююстійність, са

моконтроль, так і мора.1ьні якості: чесність, поря..:::rність, су:\t.,lінність, 

,:::шсцип.:Jіпоnапість. уnажпість, nі.J:поnідальпість. культуру поnе,::rіпки, 

юкре:\tа такт, .J:оброшч.lиnість, то.:Jераптпість, nnіч.1иnість. Ca:\te пі.J: час 
ІІрохо;tженни стажунанни ні.іtбунш-:тьс}І станон~ІСНН}І особи ик фахінІІJІ, 

lll.il НІІ;ІИНО\1 та Hai-JI}Ij[OVI j(OCHl.iLЧCHOI"O а.іШОКата-керІННИІ<а •. іЮСНІJ(Че

НіСТЬ та :v~оральність якого знахоциться поза сумніво:v~, зак.тш.J:аються й 

професійні якості з урахуванням принципів адвокатської етики. С.1ід 

зазначити, що ін.J:иві.J:уально-психолоrічні якості особи, які необхідні 
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;І;ІИ J(ОСИІ'НСННИ ІІ(НИННmОЇ ІІрофссіі1ноЇ \10ТИН3ІІіЇ ;ю <liii-IOKaTChKOЇ іІІ

~І;ІhНОСТі, ЇЇ сфСКТИННОСТі та рС3)'.·1hТ3ТИННОС'Ті, форVІуЮТhС~І ІІрОТ~ІІ"ОМ 

усnоп) П житп1, :юкрсма, н ІІр(щссі нанчанюІ, роGоти, наGутти ін;шні;Іу

альних і зага.:Jьносоuіа.:Jьних якостей. Йце мова не .:Jише про сукупність 
осо6 .. 1ивих природних якостей, а й про світогляд .. 1юцини, й цуховний 
розnиток. Uя с:кжtцошt професіопа .. 1ізму :иас nе .. 1ике лшчеппя і с кри
теріс:и визпачепня 3..Jапюсті .. 1юлши опапуnати професію адвоката та 
бути ним фактично. усnіцо~t .. lюnати суспі:Jьпе значення і nаго:иість сnосї 
роGоти. 

Пі;(сумонуючи нес НИІІ(сник .. ш;(снс. с .. Іі)·t3а3начити. 1110 ніА)ір кан.іІИ
цатів в ацвокати не лише за критеріє:\'І рівня знань, але й з урахуванням 

мора .. 1ьно-етичних якостей повністю себе виправдовує, оскі:Jьки всі 
nказапі риси фор~tують ці:Jіспу особу канцидата, та створюють перецу

маnи .LlЯ отримапня високого зnаппя <{ацnокат~>. 
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