
 

РІШЕННЯ № 103 

Про затвердження роз'яснення щодо окремих умов застосування 

положень Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

і Правил адвокатської етики 

 

«23» квітня 2016 року               м. Київ 

Рада адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України         

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду адвокатів 

України, вирішила:  

1. Затвердити роз’яснення щодо окремих умов застосування положень 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил 

адвокатської етики, що додається.  

2. Довести до відома Координаційного центру з надання правової 

допомоги про те, що адвокат, який припинив в односторонньому 

порядку надання правової допомоги (виконання доручення Центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги) внаслідок 

виникнення конфлікту інтересів, не несе відповідальності за подальший 

захист клієнта, обов’язок забезпечення якого покладається на Центр з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, шляхом залучення 

іншого адвоката. 

3. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, Вищу кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, 

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання 

правової допомоги, а також оприлюднити його на офіційному веб-сайті 

Національної асоціації адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України   підпис        Л.П. Ізовітова  

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 

 



 

 

 

Додаток 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «23» квітня 2016 року № 103 

  

  

Щодо окремих умов застосування положень  

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

і Правил адвокатської етики 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката Лебідь 

Олександри Павлівни з проханням роз’яснити, чи зобов’язаний адвокат, який 

надає правову допомогу за дорученням Центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, припинити надання такої допомоги, у зв’язку 

із вчиненням клієнтом дій, що ганьблять честь, гідність і ділову репутацію 

адвоката, врахувавши пропозиції членів Ради адвокатів України, роз’яснює 

наступне. 

Правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні визначаються спеціальним профільним 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (надалі – 

Закон). 

Згідно з приписами статті 3 Закону, правовою основою діяльності 

адвокатури України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти 

України. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» передбачає 

дотримання Правил адвокатської етики як одного з основних професійних 

обов’язків адвоката. 

Виходячи з положень Преамбули Правил адвокатської етики, 

затверджених Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року, 

ці Правила слугують обов’язковою для використання адвокатами системою 

орієнтирів при збалансуванні, практичному узгодженні ними своїх 

багатоманітних та іноді суперечливих професійних прав та обов’язків 

відповідно до статусу, основних завдань адвокатури та принципів її 

діяльності, визначених Конституцією України, Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами 

України, а також закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних 

аспектів поведінки адвоката у дисциплінарному провадженні кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій адвокатури. 

Відповідно до статей 1, 2 Правил адвокатської етики, норми цих Правил 

не відміняють і не замінюють положень чинного законодавства про 

адвокатуру та адвокатську діяльність, а доповнюють і конкретизують його. 

Дія цих Правил поширюється на всі види адвокатської діяльності та в 

частині, визначеній Правилами, – на іншу діяльність (дії) адвоката, яка може  

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80


 

 

вступити в суперечність з його професійними обов’язками або підірвати 

престиж адвокатської професії. 

У свою чергу, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 

визначає зміст права на безоплатну правову допомогу, порядок реалізації 

цього права, підстави та порядок надання безоплатної правової допомоги, 

державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги. 

Таким чином, між Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і Правилами адвокатської етики та Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу» не існує правової колізії, бо зазначені 

нормативно-правові акти мають різний предмет і сферу правового 

регулювання. У випадку виникнення такої правової колізії між нормами 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил 

адвокатської етики та положеннями іншого нормативно-правового акту, до 

особи в статусі адвоката підлягають обов'язковому застосуванню приписи   

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» і Правил 

адвокатської етики. 

Надаючи безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», адвокат не виключається зі сфери 

правового регулювання Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і Правил адвокатської етики. Тому, на адвоката завжди в повній 

мірі розповсюджуються положення про конфлікт інтересів, про права, 

обов’язки і гарантії адвокатської діяльності, про адвокатську таємницю 

відповідно до приписів Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» і Правил адвокатської етики, так і будь які інші положення 

зазначених спеціальних профільних нормативно-правових актів.  

В основі взаємовідносин адвоката з клієнтом незалежно від підстав 

надання правової допомоги лежать довірчі стосунки, втрата яких є 

безумовною підставою для припинення надання правової допомоги 

(виконання доручення Центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги) в односторонньому порядку.          

Таким чином, адвокат незалежно від підстав надання правової допомоги, 

має вирішувати питання про наявність конфлікту інтересів згідно вимог 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та Правил 

адвокатської етики і зобов'язаний в односторонньому порядку припинити 

надання правової допомоги в кожному разі виникнення конфлікту інтересів. 

В такому разі адвокат звільняється від обов’язку здійснювати подальший 

захист клієнта і не може бути підданий заходам дисциплінарної 

відповідальності за це. 

 

__________________ 


