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Adwok.2011.12.14 

 

УВАГА 

Президіум Найвищої Ради Адвокатів 

Від 14 грудня 2011 р. 

В справі оголошення єдиного тексту Зводу правил адвокатської етики 

і чинності професії (Кодекс адвокатської етики) 

На підставі закону № 52/2011 НРА від 19 листопада 2011 р. 

оголошується єдиний текст Звід правил двокатської етики і чинності 

професії (Кодекс адвокатської етики) ухвалений Найвищою Радою 

Адвокатів 10 жовтня 1998 р. (рішення № 2/XVIII/98) зі змінами, внесеними 

ухвалою Найвищої Ради Адвокатів № 32/2005 від 19 листопада 2005 р., 

разом із ухвалами Найвищої Ради Адвокаті № 33/2011 - 54/2011 від 19 

листопада  2011 р. 

 

 

Розділ І 

Загальні положення 

§ 1. 1. 
Засади адвокатської етики виникають із етичних норм, пристосованих до 

професії адвоката. 

2. Порушенням гідності професії адвоката є такі порушення адвоката, які 

могли б його понизити серед громадськості або підірвати довіру до 

професії.   

3. Oбов’язком адвоката є дотримання етичних норм та норм та захист 

гідності адвокатської професії.  

4. Обов’язком адвоката, який виконує обо’язки за кордоном є дотримання 

норм, що містяться у цьому кодексі, а також норм адвокатської етики, яка є 

обов’ язковою в країні, яка приймає.  

§ 2. 

У випадках непередбачених у «Звіді» адвокат повинен керуватися 

усталеними засадами рішень оранів адвокатського самоврядування, в 

прецедентному праві дисциплінарному, в звичайних нормах, прийнятих 

адвокатським середовищем. 

§ 3. 

Засади «Зводу» зобов’язують відповідно адвокатських аплікантів 

(стажистів).  

§ 4. 

Адвокат несе дисциплінарну відповідальність за ухилення від адвокатської 

етики або порушення гідності професії під час професійної, публічної 

діяльності, а також у приватному житті. 
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§ 5. 

 Кожен адвокат є зобов’язаний співпрацювати у дотриманні членами 

адвокатури засад адвокатської етики і відстоювати гідність професії. Має 

право звертати увагу колезі, який порушує ці засади. 

§ 6. 

 Метою професійної діяльності адвокатів є захист інтересів клієнта.  

§ 7. 

В час виконання професійних дій адвокат користується певною свободою і 

незалежністю. На адвокатові лежить вийнятковий обов’язок, щоб не 

переходити кордонів справедливої репрезентації інтересів клієнта. 

§ 8. 
Адвокат повинен виконувати професійні дії в міру його найкращої волі і 

знання, з належною повагою, сумлінністю і завзяттям. Обов’язком 

адвоката є постійне підвищення професійної кваліфікації і прагнення 

підтримувати високий рівень професійної компетентності. 

§ 9. 
1. Із професією адвоката не можна поєднувати такі заняття, які:  

a) принижують гідність професії, 

b) обмежують незалежність адвоката, 

c) підривають громадську довіру до Адвокатури. 

2. Суперечливими із виконанням професії адвоката визнається, зокрема: 

a) займання у чужому підприємстві керівного становища, виконання 

функцій члена уряду, прокурента в спілках торгового права та члена 

наглядової ради віддаленої до уряду спілки торгового права. Ця функція 

може здійснюватися тимчасово, коли метою є виконання конкретного і 

обмеженого в часі дорученння клієнта; 

b) професійне посередництво у комерційних угодах, за винятком 

консультацій при укладанні договорів в рамках діяльності адвокатської 

канцелярії та комерційної і фінансової діяльності, не пов'язаних із 

здійсненням адвокатської діяльності; 

c) провадження адвокатської канцелярії в одному приміщенні із особою, що 

провадить іншу діяльність, якщо така ситуація суперечить принципам 

кодексу адвокатської етики або може поставити під загрозу добре ім'я 

Адвокатури. 

3. При укладанні за посередництвом адвоката договору довіри, адвокат 

зобов'язаний ретельно перевірити, чи така угода не порушує правил 

адвокатської етики та гідності професії адвоката.  

4. Відповідно до професійної етики визнається виконання адвокатом 

функції синдика, судового наглядача, ліквідатора і урядовця, що діє на 

підставі закону про банкрутство та реструктуризацію, виконання функцій 

куратора у керівництві фундацій, в наглядових радах, ораганах 

самоврядуваннях власників житла та інших, а також виконання обов’язків 

члена уряду і прокурента спілок торговельного права із застереженням 
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вищеназваних умов, а також засад охорони адвокатської таємниці. У ході 

виконання вищевказаних функцій, адвокат повинен дотримуватися 

положень цих правил. 

 

Розділ ІІ 

Професійна діяльність 

 

§ 10. 
Адвокат не може виправдати порушення етики та гідності професії, 

спираючись на пропозиції клієнта. 

§ 11. 
Адвокатові заборонено свідомо надавати суду неправдиву інформацію. 

§ 12. 
Адвокатові заборонено надавати правову допомогу, яка сприяла б вчиненю 

правопорушення або вказувала на можливості уникнення кримінальної 

відповідальності за діяння, яке може бути вчинено в майбутньому. 

§ 13. 

 При виконанні професійних обов’язків адвокат зобов'язаний 

дотримуватися принципу об'єктивності. 

§ 14. 

Адвокат відповідає за форму і зміст процесових листів, які він редагує, 

навіть якщо вони ним не підписані.  

§ 15. 

 Адвокат не несе відповідальності за правдивість фактів, наданих йому 

клієнтом, однак повинен проявляти стриманість у описі різких чи 

малоймовірних обставин. 

§ 16. 

 У випадку необхідності використання радикальних дій або виразів, 

адвокат повинен надати своєму виступу таку форму, що не порушить 

поваги до суду, влади і гідності адвокатської професії. У професійній 

кореспонденції належить дотримуватися властивих їй форм. Заборонено 

вживати образливі вирази чи звороти, ані погрожувати кримінальним чи 

дисциплінарним покаранням.   

§ 17. 
Адвокат, має гарантовану при виконанні професійних обо’язків свободу 

слова, повинен дотримуватися міри, співмірності і обережності у 

висловлюваннях, рівно стосовно суду і державних органів, як і щодо 

журналістів і представників засобів масової інформації, таким чином, щоб 

не пошкодити засади гідності професії. 

§ 18. 

1. Адвокат повинен уникати публічної демонстрації свого особливого 

відношення до клієнта, осіб, близьких до клієнта та інших осіб, які беруть 

участь у провадженні.  
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2. Недопустимим є публічний вияв адвокатом близькості з особами, 

працюючими у судах, адміністраціях та правоохоронних органах. 

3. У контактах із засобами масової інформації адвокат повинен уникати 

виконання ролі пресового речника (можна прессекретаря) свого клієнта, 

тільки повинен керуватися мериторичною потребою відповіді на 

звинувачення щодо клієнта, опубліковані у ЗМІ, які представляють, за 

оцінкою адвоката, справу односторонню, вибірково або упереджено. 

§ 19. 
1. Адвокат зобов’язаний зберігати у таємниці і забезпечити збереження 

перед виявленням (оприлюдненням) або небажаним використанням все, 

про що дізнався під час виконання професійних обов’язків. 

2. Матеріали, що знаходяться у адвокатських актах, підлягають 

адвокатській таємниці.  

3. До таємниці, крім того, відносяться усі відомості, нотатки і документи, 

що стосуються справи, отримані від клієнта та інших осіб, незалежно від 

місця, де вони знаходяться. 

4. Адвокат зобов’язує своїх співробітників і персонал та всіх осіб, зайнятих 

ним під час виконання професійної діяльності до обов’язку дотримання і 

збереження професійної таємниці. 

5. Адвокат у професійній діяльності послуговується комп’ютером або 

іншми джерелами електронної фіксації даних, є зобов’язаний 

використовувати програмне забезпечення та інші засоби для забезпечення 

даних від несанкціонованого розголошення. 

6. Переказ інформації, яка містить професійну таємницю, за допомогою 

електронних і подібних джерел переказу, вимагає дотримання особливої 

обережності і сповіщення клієнта про ризики, пов’язані із збереженням 

конфіденціності при використанні таких засобів.  

7. Обов’язок дотримання професійної таємниці є необмежений у часі.  

8. Адвокату заборонено повідомляти докази із зізнань свідка, який є 

адвокатом або юристом (radca prawny), з метою розкрити інформацію, 

отриману у зв’язку із виконанням професійних обов’язків.  

§ 20. 

У випадку проведення обшуку у приміщенні, в якому адвокат практикує, 

або у приватному помешканні адвоката, він повинен вимагати участі у цих 

діях представників адвокатського самоврядування. 

§ 21. 

 Адвокатові заборонено ведення справи, результат якої може мати 

відношення до його особи або майна, тільки якщо позов стосується члена 

його родини або є спільним для нього і для сторони.  

§ 22. 

Адвокатові заборонено провадити справу і надавати правову допомогу, 

коли: 
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a) надав раніше правову допомогу опонуючій стороні у тій самій справі, або у 

справі, що з нею пов’язана; 

b) брав участь у тій справі, виконуючи цю функцію публічно; 

c) особа, проти якої відкрита справа, є його клієнтом, навіть у іншій справі; 

d) професійний помічник, будучи для нього найближчою особою, провадить 

справу або вже надає правову допомогу противній стороні у тій самій 

справі або у справі, з нею пов’язаній;  

§ 23. 
Адвоката зобов’язує заборона використання реклами, а також заборона 

пошуку клієнтів у спосіб, суперечливий із гідністю професії та співпраці із 

предметами пошуку клієнтів із порушенням прав чи засад суспільного 

співжиття. 

§ 23a. 1. Адвокат є уповноважений до інформування про свою професійну 

діяльність за умови, якщо така інформація і її форма є: 

a) згідна із засадами (відповідна до засад) теперішнього «Зводу»; 

b) згідна із зобов’язуючими приписами, зокрема, що стосуються охорони 

консументів і, зокрема, несправедливої конкуренції; 

c) докладною і не вводить в оману; 

d) надана із пошануванням професійної таємниці; 

e) не орієнтована на надання адвокату конкретного порядку, відповідно до 

положень, що містяться в пункті 2. б цього параграфу. 

2. Адвокат може інформувати про засвідчену правову допомогу у спосіб, 

що не суперечить правилам теперішнього «Зводу» через: 

a) розміщення інформації на фірмових документах; 

b) пропозиції у процесі з проведення торгів або конкурсу та пропозиції, 

зроблені на пряме прохання потенційного клієнта. У таких пропозиціях 

дозволено надавати інформацію про професійну діяльність адвоката, яка 

може мати значення при оцінці такої пропозиції.  

c) розміщення публічної інформації безпосередньо пов’язаної з правовою 

допомогою щодо засад опрацьованих Найвищою Радою Адвокатів і 

містять дані, названі у п. 3 літ. від "a" дo "i" цього параграфу; 

d) розміщення даних у адресних книгах та телефонних довідниках; 

e) пересилання інформації за допомогою електронних засобів комунікації на 

конкретне побажання потенційного клієнта; 

f) розміщення інформації на інтернет сторінках та розміщення даних про цю 

сторінку у каталогах та пошукових системах; 

g) відповідне означення адреси канцелярії (фірми); 

h) видавництво брошур чи інформативних листів; 

3. Інформація може містити: 

a) товарний або графічний знак канцелярії чи спілки; 

b) назву і адрес канцелярії та ім’я і прізвище адвоката, номер засобів зв’язку, 

електронну адресу та адресу інтернет сторінки; 
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c) список членів компанії, у якій адвокат є співробітником разом із 

означенням, хто із співробітників є адвокатом, а якщо у спілці працюють 

менеджери – їх прізвища разом із зазначенням професійних обов’язків; 

d) список осіб, що постійно співпрацюють із канцелярією чи спілкою; 

e) звання або науковий ступінь адвоката; 

f) дані що стосуються різновиду і сфери правової допомоги, яку надає 

адвокат, із заначенням переваги певних областей права і співробітництва із 

зарубіжними юридичними фірмами; 

g) дані про можливість надання правової допомоги іноземними мовами; 

h) подання року створення канцелярії чи спілки та дати початку її діяльнності; 

i) приналежність до певної ради адвокатів; 

j) список публікацій адвоката; 

k) розміщення інформації про наявність іншої кваліфікації, крім правничої; 

l) фото адвоката; 

m) виключно на бажання клієнта або у пропозиції, скерованій до 

потенційного клієнта - заявки про тарифні ставки і методи їх розрахунку; 

n) виключно на бажання клієнта або у пропозиції, скерованій до потенційного 

клієнта – ціну страхування від цивільної відповідальності. 

4. Кожна інформація, що стосується гонорару або способу його 

обрахування, повинна бути сформульована однозначно (зрозуміло). У ній 

потрібно виразно окреслити, чи гонорар охоплює понесені затрати, 

податки та інші оплати. 

5. Aдвокат може подати ціну страхового полісу від цивільної 

відповідальності. 

§ 23b. 1. Aдвокатові заборонено пропонувати послуги потенційним 

клієнтам у формі пропозиції, скерованої до осіб, які попередньо не 

виразили такого бажання. 

2. Інформацією не можна, зокрема: 

a) створювати правдоподібні виклики необгрунтованих очікувань щодо 

результатів роботи адвоката; 

b) посилатися на особисте знайомство із суддями, прокурорами та 

урядовцями; 

c) містити безпосередні порівняння у сфері якості з іншими авокатами і 

членами інших юридичних корпорацій, яких можна ідентифікувати 

(визначити), або їх критики; 

d) користуватися недоречною або агресивною формою; 

e) містити будь які оціночні елементи. 

3. Недопустимою є оплата написання пресових статей або інтерв’ю, які під 

виглядом об’єктивної інформації повинні служити рекламі адвоката, його 

канцелярії чи спілці.  

4. Недопустимим є звернення до потенційних клієнтів з метою передачі 

інформації про свою діяльність, так само під час небажаних візитів, 
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телефонних розмов і в кореспонденції до осіб, які не зверталися до 

адвоката за правовою допомогою. 

5. Недопустимим є використання третьої сторони для пощирення 

інформації про адвоката. 

6. За публікацію інформації адвокат не може платити жодної винагороди за 

вийнятком розумних коштів за саму публікацію.  

§ 23c. 1. Листи адвоката у зв’язку із засвідченою правовою допомогою 

повинні містити: 

a) ім’я і прізвище адвоката та адресу у випадку, якщо він надає допомогу у 

рамках індивідуальної канцелярії; 

b) назва фірми і адрес спілки, у рамках якої адвокат надає правову допомогу у 

випадку, якщо він її надає у рамках цивільної спілки, повного товариства, 

партнерської спілки або товариства з обмеженою відповідальністю; 

c) адреса філіалу і відділу канцелярії або спілки у випадку, коли він 

утворений, разом із адресою осідку канцелярії або спілки (основної). 

2. Якщо діяльність проводиться у формі цивільної спілки, повного 

товариства, партнерської спілки або товариства з обмеженою 

відповідальністю, у якій партнером є адвокат, відносно до кількості слід 

подати повний список партнерів такої спілки (у випадку товариства з 

обмеженою відповідалністю – генерального директора) разом із 

зазначенням, хто із партнерів є адвокатом, а якщо у спілці працюють також 

менеджери - їх імена і функції, які вони виконують. Це не застосовується 

ситуації, якщо назва компанії не залишає сумнівів відносно партнерів, які є 

адвокатами. 

3. У випадку, якщо провадиться діяльність у форму цивільної спілки, 

повного товариства, партнерської спілки або товариства з обмеженою 

відповідальністю, у якій партнером є іноземний юрист, відповідно до 

закону від 5 липня 2002 р. про забезпечення через іноземних юристів 

правової допомоги у Республіці Польща, внесені до реєстру, який ведеться 

окружною радою адвокатів іноземних юристів, подати: 

a) посаду, написану на офіційній мові рідної країни;  

b) вказану професійну організацію у рідній країні, до якої належить, або суду, 

перед яким має право виступати, згідно із правом тієї держави; 

c) інформацію, що іноземний юрист постійно практикує у сфері, відповідній 

професії адвоката. 

§ 23d. Адвокатові заборонено приймати від іншого адвоката або третьої 

особи винагороду за скерування клієнта до іншого адвоката, а ні надавати 

будь які переваги як винагороду за залучення клієнта до нього. Не 

порушує цієї заборони переказ частини гонорару або інших сум, 

зазначених у іншій формі спадкоємцям померлого адвоката або адвоката 

на пенсії з придбанням його практики. 
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§ 24. 

Адвокати повинні створити собі раду і надавати взаємну допомогу у 

професійній діяльності, якщо це не пов’язано з інтересами клієнта. 

§ 25. 
Адвокат, на якого покладено обов'язки керівника (покровителя), повинен 

докласти всіх зусиль, щоб належним чином підготувати стажиста до 

практики у якості адвоката, з точки зору професійних навичок і правил 

адвокатської етики. 

§ 26. 
Обов’язком адвоката є володіння страхівкою від цивільної 

відповідальності для виконання професійних обов’язків відповідно до 

засад і в спосіб, визначений Найвищою Радою Адвокатів. 

 

Розділ ІІІ 

Відносини із судом та іншими органами, перед якими виступає 

адвокат 

 

§ 27. 
1. Адвокат зобов’язаний дотримуватися міри і такту стосовно суду, 

адміністрацій та інституцій, перед якими виступає. 

2. Навіть у випадку невластивої поведінки осіб, які беруть участь у 

судовому засіданні, адвокат повинен продемонструвати самовладання і 

такт.  

§ 28. 

 Адвокат повинен звертати увагу на те, щоб його виступ, промова і 

задавання питань не порушували гідність особи, яка бере участь у справі.  

§ 29. 

 Під час побачень з особами позбавленими волі, адвокат повинен дбати про 

збереження поваги і гідності професії. 

§ 30. 
1. Адвокат зобов’язаний повідомити суд або орган, перед яким виступає, 

про неможливість участі у діях.  

2. Адвокат зобов’язаний виправдати свою відсутність.  

3. У випадку закінчення повноважень адвокат повинен відразу повідомити 

про цей факт суд або орган, перед яким виступав.  
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Розділ IV 

Відносини з колегами 

 

§ 31. 
1. Адвокат повинен у стосунках із колегами дотримуватися засад 

доброзичливості, лояльності і товариськості. 

2. Адвокат є зобов‘язаний до найвищої лояльності стосовно колег, 

співпрацівників у рамках канцелярії чи спілки і утримання від будь яких 

дій, які порушують таку лояльність також після закінчення співпраці. 

3. Якщо адвокат передає справу адвокатові, який практикує в іншій країні, 

або звертається до нього за порадою, він є особисто зобов’язаний оплатити 

закордонному колезі гонорар і покрити кошти, навіть у випадку 

неспроможності клієнта. Адвокат може обмежити свою відповідальність 

до тієї частини заборгованості, яка виникла до хвилини інформування 

закордонного адвоката про звільнення від відповідальності за майбутні 

зобов’язання.  

Адвокати можуть зробити альтернативні заходи у сфері відповідальності 

перед іноземни адвокатом.  

§ 32. 

 Недопустими є порозуміння адвоката із протилежною стороною із 

ігноруванням її адвоката або представника. 

§ 33. 
Усі позапроцесові мирні переговори, проведені за участю адвокатів і 

юристів, не підлягають розголошенню. 

§ 34. 

 Перед наданням правової допомоги адвокат повинен впевнитися, чи 

клієнт у тій справі не користується правовою допомогою іншого адвоката, 

а якщо так, то без інформування і згоди того ж адвоката, не може надавати 

правову допомогу, а також брати участь у справі разом з ним. Адвокат, що 

провадив справу до того часу, може не дати згоду із вагомих причин.  

Якщо затримка, пов'язана з необхідністю порозуміння між адвокатами 

може завдати серйозної шкоди інтересам клієнта, адвокат, що вступає у 

справу, повинен надати клієнту необхідну правову допомогу, негайно 

повідомити про це колишнього адвоката, і, за наявності перешкод, 

утримуватися від надання подальшої допомоги. 

§ 35. 

 Адвокат, що займається справою за вибором, повинен повідомити про це 

відповідний судовий орган, а у разі попереднього призначення у тій справі 

захисника або урядового представника – зобов’язаний негайно повідомити 

його про прийняття справи. 

§ 36. 
Можливі непорозуміння між адвокатами повинні бути вирішені в першу 

чергу за участі органів адвокатського самоврядування, а потім у 
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постійному арбітражному суді при Найвищій Раді Адвокатів або 

арбітражному суді із вийнятковою участю адвокатів.  

Угода спілок (компаній) за участі адвокатів повинна містити відповідний 

пункт запису у арбітражній угоді.  

§ 37. 
Адвокат може виступити на захист у справі проти адвоката, що стосується 

його професійної діяльності тільки після попереднього повідомлення 

окоружної ради адвокатів, до якої він належить. 

§ 38. 
Адвокат повинен намагатися полюбовно вирішити справу проти іншого 

адвоката, якщо тільки істота прийнятої справи це дозволяє. 

§ 39. 
1. У разі спору між адвокатами, потрібно передусім використати 

можливість його полюбовного вирішення, або скористатися 

посередництвом відповідних органів адвокатського самоврядування. 

2. У випадку колізії між засадами товариськості і законним інтересом 

клієнта, слід надати перевагу інтересові клієнта.  

3. У випадку спору між іноземним адвокатом на професійному фоні, 

адвокат повинен 

намагатися шукати рішення, щоб вирішити конфлікт. Адвокат не може 

ініціювати розгляди, що випливають з такого спору до інформування 

професійних організацій, до яких належать адвокати - сторони конфлікту, з 

метою уможливлення тим організаціям надати допомогу для досягення 

порозуміння.  

§ 40. 
Засади товариськості зобов’язують до того, щоб адвокат, який:  

a) не може бути у суді у визначений час – попередньо повідомив адвокатів, 

що виступають у тій справі і в міру можливості узгодив з ними час своєї 

присутності; 

b) прагне домогтися згоди суду на розгляд справи з його участю поза чергою 

– переконався перед тим, чи адвокати, що виступають у попередніх 

справах, дадуть на це згоду; 

c) має намір у провадженій ним справі подати під час її розгляду процесові 

документи – зробити це по мірі можливості на початку розгляду справи, а 

їх копії вручити якнайшвидше своєму опонентові у процесі; 

d) складає додаток до протоколу разом з його копією для опонуючої сторони. 

§ 41. 

 Замінюючи колегу, адвокат зобов’язаний зробити це в час, який 

уможливлює йому належне приготування до слухання і надати йому усі 

необхідні документи і нотатки. Адвокат повинен виявляти особливу 

старанність тоді, коли заміщення доручає аплікантові (стажеру). 
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§ 42. 

 Адвокат, що приймає заміну адвоката з іншої місцевості, повинен 

підтвердит факт передачі.  

 

Розділ V 

Відносини з клієнтами 

 

§ 43. 

 Aдвокат зобов’язаний охороняти інтереси свого клієнта у мужній і 

благородний спосіб, з повагою і ввічливістю ставитись до суду та інших 

органів, незважаючи на своїх особисті вигоди внаслідок такого ставлення 

до себе чи іншої особи. 

§ 44. 
Адвокат має обов’язок докласти зусиль до рішень, які дозволять клієнту 

заощадити кошти та радити обопільно вирішити справу, якщо це 

виправдано у інтересах клієнта. 

§ 45. 

 Адвокат не може взятися за справу, якщо до неї зголошується 

неуповажена особа. 

§ 46. 

Адвокат не може репрезентувати (представляти) клієнтів, інтереси яких є 

суперечливими, навіть якщо ці клієнти дають на це згоду.  

У разі виникнення конфлікту в ході розгляду, адвокат зобов'язаний 

розірвати договір з клієнтом, чиї інтереси знаходяться в конфлікті. 

§ 47. 
Адвокатові заборонено братися за ведення справи проти близької йому 

особи. 

§ 48. 
Aдвокат не повинен братися за ведення справи проти особи, з якою має 

важливий особистий спір. 

§ 49. 
Адвокат має обов‘язок наглядати за перебігом справи і інформувати 

клієнта про її хід і результати. 

§ 50. 
1. У фінансових справах адвоката у стосунку до клієнта зобов’язує 

особлива скурпульозність. 

2. Адвокат має обов’язок поінформувати клієнта про розмір гонорару або 

про спосіб його обрахунку (наприклад на підставі часу праці). 

3. Недопустимим є укладання адвокатом договору з клієнтом, у якому 

передбачено зобов’язання заплатити гонорар за провадження справи в 

залежності тільки від остаточного результату справи.  

Адвокат може зарезервувати в угоді з клієнтом додатковий гонорар за 

позитивний результат справи. 
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§ 51. 

Відносини клієнта до адвоката є оперті на довірі. Адвокат зобов’язаний 

припинити договір (довіреність), якщо обставини вказують на те, що 

клієнт втратив до нього довіру. Адвокат не може зловживати цим 

правилом з метою отримання звільнення від ведення справи від уряду. 

§ 52. 
Адвокат не повинен допускати до ситуації, яка б узалежнювала його від 

клієнта, а особливо не можна адвокатові займати позичок у клієнта, справу 

якого він провадить. 

§ 53. 

 Адвокат зобов’язаний негайно видати клієнту, на його прохання, всі 

документи, отримані ним, а також листи, які він, як представник, отримав 

від суду або від органів, перед якими виступає у ході його справи. 

§ 54. 

 Адвокатові заборонено узалежнювати надання клієнтові листів і 

документів, зазначених у § 53 від попередніх домовленостей з клієнтом 

оплати і витрати на адвоката. 

§ 55. 
1. Адвокатові заборонено занехаяти дії у провадженій ним справі з того 

приводу, що клієнт не вносив встановленого гонорару, а особливо не 

можна йому з того приводу ухилитися від представництва на судовому 

засіданні. Натомість неотримання від клієнта встановленого гонорару 

може бути підставою для розірвання договору в порядку і в строки, 

передбачені законом. 

2. Адвокат не зобов’язаний до оплати у провадженій ним справі витрат, 

наприклад, судового збору чи коштів проїзду до іншої місцевості, якщо 

викликаний належним чином клієнт невчасно оплатив необхідний рахунок. 

§ 56. 
На відмову внесення апеляції (апеляційної скарги), адвокат зобов’язаний 

отримати згоду клієнта, бажано в письмовому вигляді. Про відсутність 

такої згоди, неможливість отримання або відмова клієнта її надати, адвокат 

повинен негайно письмово задокументувати це у матеріалах справи.  

§ 57. 

 Якщо адвокат дізнався, що внесення апеляційної скарги по справі, яку він 

провадить, за вибором або від уряду є юридично або фактично 

необгрунтованим, а клієнт із таким становищем не погоджується, повинен 

негайно розірвати договір. Це також стосується касації, касаційної скарги, 

конституційної скарги та інших процесів, які передбачають зміну та 

прийняття остаточного правового рішення.  

§ 58. 

Адвокатові заборонено брати участь у правозастосовних діях, тільки якщо 

спеціальним положенням передбачено інше. Ця заборона не відноситься до 

викнання судових дій та дій, пов’язаних із нерухомістю.  
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Розділ VI 

Праця у самоврядуванні. Відносини із владою адвокатури 

 

§ 59. 

 Виконання функцій у владних органах адвокатури є корпоративним 

правом і обов’язком кожного адвоката.  

§ 60. 

Адвокат, обраний до органів самоврядування зобов’язаний виконувати 

свої функції і співпрацювати у реалізації основних завдань адвокатського 

самоврядування з найвищою старанністю. 

§ 61. 

 Адвокат є зобов’язаний виявляти повагу владі адвокатського 

самоврядування. 

§ 62. 

Член влади адвокатури у разі тимчасового припинення професійної 

діяльності, повинен припинити виконання функцій у цих органах. 

§ 63. 
Адвокат є зобов’язаний дотримуватися резолюцій та інших рішень органів 

адвокатури. 

§ 64. 

 Адвокат є зобов’язаний відгукуватися на кожен виклик влади адвокатів, а 

можливу відсутність без зволікань пояснити. Адвокат має обов’язок надати 

пояснення владі адвокатів у встановлений термін.  

§ 65. 
Неоплата членського внеску становить серйозне порушення правил 

адвокатської етики.  

§ 66. 

Адвокат зобов’язаний співпрацювати із владою адвокатури у всіх справах, 

що стосуються адвокатського самоврядування.  

§ 67. 
Владою адвокатури, у розумінні нинішнього «Зводу» є органи адвокатури, 

а також органи палат адвокатів та декан і речник дисциплінарний.  

 

Розділ VII 

Прикінцеві положення 

 

§ 68. 
Нинішній Звід Правил Етики Адвокатів і Гідності Професії (Кодекс 

Адвокатської Етики) прийнятий Найвищою Радою Адвокатів Польщі 10 

жовтня 1998 р., набуває чинності від хвилини оголошення у місячнику 

«Палестра», тобто від дня 1 грудня 1998 р. Одночасно втрачає чинність 
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«Звід Правил Етики Адвокатів і Гідності Професії», прийнятий Найвищою 

Радою Адвокатів 26 вересня 1993 р. 

§ 69. 
Рішення Найвищої Ради Адвокатів № 32/2005 від 19 листопада 2005 р. 

набуває чинності від хвилини оголошення єдиного тексту Зводу Правил 

Етики Адвокатів і Гідності Професії (Кодексу Етики Адвокатів) у 

місячнику «Палестра», тобто від 31 грудня 2005 р. 

§ 70. 

 Зміни у змісті Зводу Правил Етики Адвокатів і Гідності Професії (Кодекс 

Етики Адвокатів) доповнені рішеннями Найвищої Ради Адвокатів від 19 

листопада 2011 року і впроваджуються у життя від 1 січня наступного 

року. 

 

 


