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ЕТИКЕТНІ ВИМОГИ 
ДО ПРЕДСТАВНИКІВ ЮРИДИЧНОЇ ПРОФЕСІЇ

Побудова демократичної, соціальної, правової держави в Україні 
викликає потребу в кваліфікованих юристах-професіоналах, які 
спеціалізуються в певних галузях права і визначаються в різних сферах 
життєдіяльності суспільства. Від професійного рівня культури юристів, 
гуманістичної спрямованості їхньої активності багато в чому залежить 
доля і людини, і соціальних спільнот, і майбутнє нашого суспільства. 
У контексті вищезазначеного завдання побудови правової держави, 
доцільно звернути особливу увагу на особливості етичної складової 
юридичної професії, особливої ролі правників у становленні суспіль
них відносин між особами та їхніми об’єднаннями, впорядкованості та 
гармонії, а в державі — режиму законності та правопорядку. В зв’язку з 
цим, ми дослідимо етикетні вимоги до представників юридичних 
професій.

Перш за все, необхідно відмітити, що професійна етика юристів 
формується безпосередньо суспільством, його ціннісними настанова
ми, моральними принципами та нормами. Вона є одним із вагомих 
показників розвитку громадянського суспільства, його внутрішньою 
характеристикою, що визначається закріпленими в Конституції 
України правами та свободами громадян, законністю, рівнем правосві
домості. Етика юристів слугує підвищенню їх репутації, престижу 
юридичної професії, підтримки їх честі та гідності, як наслідок — 
підвищення авторитету держави.

Отже, саме професійна етика юриста забезпечує реалізацію загаль
но-моральних принципів в умовах професійної діяльності людей,
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сприяє успішній реалізації професійних обов’язків, допомагає юристу 
уникати помилок, обирати найбільш правильну, високоморальну лінію 
поведінки в різноманітних ситуаціях трудової діяльності [1, с. 4].

Що стосується безпосередньо етикетних вимог до представників 
юридичних професій, то зважаючи на строкатість та багатоманітність 
юридичних професій (суддя, прокурор, адвокат, нотаріус) ці вимоги 
будуть різними.

Проте, все ж таки присутня певна система норм та атрибутів діло
вого етикету, що притаманна всім юридичним професіям. До них 
можна віднести наступні:

- стилі та стандарти спілкування, мистецтво ведення розмов;
- форми поведінки, привітання, знайомства;
- ведення справ з суб’єктами зовнішнього оточення;
- заходи щодо формування іміджу організації;
- стандарти оформлення ділових паперів та ділового листування в 

установах;
- вимоги до зовнішнього вигляду державного службовця;
- використання візитних карток в діловій практиці;
- манери поведінки ділової людини, жести, міміка [2, с. 124].
Варто зазначити, що етикет має правила, які втілюються у конкрет

них формах, що становлять єдність двох аспектів: етичного (прояв 
турботи, поваги та ін.) і естетичного (краса, витонченість поведінки). 
Тобто, можемо констатувати, що етикетні вимоги юристів повинні 
синтезуватися між собою, а тому саме етично-естетичні вимоги і 
складають в сукупності етикет юриста.

Зауважимо, що вимоги етикету в юридичній практиці набувають 
особливого значення, оскільки є суворо регламентованим церемоніа
лом, де певні офіційні форми поведінки юриста не повинні виходити 
за межі жорстко встановлених меж. Етикет виражається в системі 
правил чемності, чітко класифікує правила поводження з посадовими 
особами відповідно до їх рангу (до кого як слід звернутися, кого як 
потрібно титулувати), правил поведінки в різних колах.

Специфіка юридичної діяльності така, що юристу щодня доводить
ся зіштовхуватися з великою кількістю людей і тому дуже важко обрати 
правила поведінки з кожним клієнтом. Реальні обставини настільки 
різноманітні, що жодні правила і норми не в змозі охопити їх 
повністю. Однак можна виділити головні з них, якими повинен 
керуватися юрист під час здійснення своєї професійної роботи 
[8, с. 39].

Отже, суворе дотримання правил службового етикету — важлива 
умова високої етичної та естетичної культури поведінки юриста. 
Юридичний етикет обумовлений специфікою професійної діяльності 
юриста, особливостями його етичного і соціального становища. 
А тому, саме юрист повинен бути взірцем для суспільства.
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ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ И СУДОПРОИЗВОДСТВА 

КОРОЛЕВСТВА ДАНИЯ

Дания — одно из старейших государств Европы. Первые протогосудар- 
ственные образования данов появились в раннее Средневековье. 
Интересно, что конституций в датском королевстве было всего четыре. 
Последняя, принятая на референдуме 28 мая 1953 г. и через несколько 
дней вступившая в силу, действует в настоящее время. В составе 
Конституции одиннадцать частей и восемьдесят девять статей [2, с. 122].

Конституция Королевства Дания демонстрирует классическую 
схему разделения властей, но под углом конституционной монархии. 
Законодательная власть принадлежит совместно Королю и Фолькетин
гу (парламент), исполнительная власть — Королю и Совету министров, 
судебная власть — Верховному суду и нижестоящим судам.

Предмет исследования на данном этапе актуален, так как в Укра
ине продолжается судебная реформа согласно Указу Президента 
Украины «О Стратегии реформирования судоустройства, судопроиз
водства, и смежных правовых институтов на 2015-2020 года». Таким 
образом, опыт развитых европейских стран, например таких как 
Королевство Дания, одной из самых старых и стабильных европейских
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