
П О Р І В Н Я Л Ь Н А   Т А Б Л И Ц Я 

змін та доповнень до Правил адвокатської етики 

 

Попередня редакція Нова редакція 

Доповнити ст. 121. 

 

Стаття 121. Чесність та 

добропорядна репутація  

Адвокат повинен бути 

добропорядним, чесно та гідно 

виконувати свої професійні 

обов’язки. 

Адвокату заборонено робити 

завідомо неправдиві заяви  стосовно 

суті доручення, фактичних 

обставин, що мають до нього 

відношення, їх правової оцінки , прав і 

обов’язків адвоката,  клієнта а 

також обсягу своїх повноважень 

щодо представництва інтересів 

клієнта. 

 

Стаття 44.  Дотримання 

принципів  чесності та порядності  

під час здійснення професійної 

діяльності в суді 

 

Адвокат має поважати 

процесуальні права адвоката, який 

представляє іншу сторону, і не 

вдаватись до дій, що грубо 

порушують останні. 

Адвокат не повинен вчиняти 

дій, спрямованих на невиправдане 

затягування судового розгляду 

справи. 

 

Стаття 44.  Дотримання 

принципів  чесності та 

добропорядної репутації  під час 

здійснення професійної діяльності в 

суді 

 

Під час здійснення професійної 

діяльності в суді  адвокат повинен 

бути добропорядним, поводити себе 

чесно та гідно, стверджуючи повагу 

до  адвокатської професії. 

Адвокат має поважати 

процесуальні права адвоката, який 

представляє іншу сторону, і не 

вдаватись до дій, що грубо порушують 

останні. 

Адвокат не повинен вчиняти дій, 

спрямованих на невиправдане 

затягування судового розгляду справи. 

Стаття 65. Етичні особливості 

відносин між адвокатами та 

органами адвокатського 

самоврядування 

 

Стаття 65. Етичні особливості 

відносин між адвокатами та 

органами адвокатського 

самоврядування 

 



Адвокат зобов’язаний 

виконувати рішення органів 

адвокатського самоврядування, 

прийняті в межах їх компетенції в 

спосіб, передбачений Законом 

України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». 

Рішення органів адвокатського 

самоврядування, прийняті в межах 

їхньої компетенції, є обов’язковими 

до виконання адвокатськими бюро та 

адвокатськими об’єднаннями. 

Адвокати, яких обрано до 

органів адвокатського 

самоврядування, зобов’язані 

неухильно виконувати свої 

повноваження згідно законодавства, 

приймати участь в роботі органів 

адвокатського самоврядування, до 

яких їх обрано, дотримуватись вимог 

закону та рішень З’їзду, актів РАУ, 

НААУ, не допускати дій чи 

бездіяльності, що завдають шкоди 

адвокатурі в цілому, або блокують 

роботу окремих органів 

адвокатського самоврядування. 

 

Адвокат зобов’язаний 

виконувати рішення органів 

адвокатського самоврядування, 

прийняті в межах їх компетенції в 

спосіб, передбачений Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». 

Рішення органів адвокатського 

самоврядування, прийняті в межах 

їхньої компетенції, є обов’язковими до 

виконання адвокатськими бюро та 

адвокатськими об’єднаннями. 

Адвокати, яких обрано до 

органів адвокатського 

самоврядування, зобов’язані 

неухильно виконувати свої 

повноваження згідно законодавства, 

приймати участь в роботі органів 

адвокатського самоврядування, до 

яких їх обрано, дотримуватись вимог 

закону та рішень З’їзду, актів РАУ, 

НААУ, не допускати дій чи 

бездіяльності, що завдають шкоди 

адвокатурі в цілому, або блокують 

роботу окремих органів адвокатського 

самоврядування. 

          У межах дотримання 

принципу чесності і добропорядної 

репутації адвокат має надавати 

достовірну інформацію до Єдиного 

реєстру адвокатів України, органам 

адвокатського самоврядування, 

членам органів адвокатського 

самоврядування під час здійснення 

ними  повноважень. 
 


