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Адвокат у суспільст ві є особою зі спеціальним
ст ат усом

 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
передбачає дотримання Правил адвокатської етики (ПАЕ), як
один з професійних обов’язків адвокатів.
 Щоб вимагати виконання та дотримання будь-яких правил,
зобов’язань та обов’язків від іншого, необхідо почати з їх
дотримання особисто.

Правила адвокат ської ет ики, як аргумент ,
який має закріпит и адвокат уру України на
рівні еліт и українського суспільст ва
 Для досягнення цієї мети, Правила адвокатської етики
потребують значних та принципових змін.
 На сьогодні Комітетом з питань адвокатської етики при
НААУ, його членами та адвокатом Назаренко Діаною були
підготовлені пропозиції щодо внесення змін до ПАЕ.
 Опрацьована та порівняна з вітчизняними ПАЕ «Ухвала
президіуму Найвищої ради адвокатів Польші від 14.12.2011 р.,
яка
на
сьогоднішній
день
визнанна
європейською
спільнотою, як частина європейського нормативного
законодавства.

Вірний шлях впровадження ПАЕ – почат и з
себе!
 Виконання адвокатами по відношенню один до одного вимог
Правил
адвокатської
етики
і
формує
єдність
загальноадвокатської організації, єдність у принципі
спілкування між адвокатами та реалізації завдань НААУ та
РАУ.
 Після особистого дотримання ПАЕ, адвокати отримають
безперечне право вимагати виконання правил етичної
поведінки
співробітниками
правоохоронних
та
контролюючих органів, а суддями – безпосередньо Кодексу
судової етики.

 Виконання адвокатами вимог ПАЕ при спілкуванні один з
одним і є принциповим та таким, з чого має початися
впровадження у суспільстві Правил адвокатської етики.

Обов’язок органів адвокат ського
самоврядування щодо забезпечення
дот римання Правил адвокат ської ет ики
 Органи адвокатського самоврядування та їх члени
мають у свої діяльності неухильно керуватися
згальними
принипами
адвокатської
етики,
не
допускати порушення ПАЕ, виявляти повагу як до
професійних прав адвоката, так і до права кожного
адвоката на участь у адвокатському самоврядуванні
(частина третя статті 61 ПАЕ).

 Саме регіональні ради адвокатів є первинними
організаціями,
які
мають
забезпечити
дієвість
застосування та відповідальність за порушення ПАЕ.

Порядок взаємовідносин між адвокат ами в
рамках обов’язковост і виконання ПАЕ
 Розділом 6 Правил адвокатської етики визначається
порядок взаємовідносин між адвокатами та відповідно
право кожного адвоката щодо оскарження порушення
ПАЕ відносно нього з боку колеги.
 З цього питання доречна позиція Ф. Плєвако:

«Господа, я не думаю, что делаю ошибку: только гнилым корпорациям,
гнилым сословиям свойственна такая идея, чтобы непременно
отстаивать поступки своих членов, не подвергать их критике, не
подвергать суду. Всякое же сословие которое вмещает в себя членов,
достойных доброго имени, не боится слова правды».

Порядок взаємовідносин між адвокат ами в
рамках обов’язковост і виконання ПАЕ
Питання етичності взаємовідносин між адвокатами
визначається статтями 51-54 Правил адвокатської етики,
тобто, базові положення, виконання яких наблизять
адвокатуру до еліти українського суспільства, досить
невеликі.

Ст аття 52 Правил адвокат ської ет ики
Стаття 52 ПАЕ визначає шість основних принципів, які
адвокат не повинен допускати стосовно іншого адвоката, а
саме, не допускати:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

висловлювань, що принижують його честь та гідність ,
завдають шкоди його діловій репутації, нетактовних та
принизливих висловів
поширення свідомо неправдивих відомостей про нього
спроб схилити клієнта іншого адвоката до розірвання з
ним договору про надання правової допомоги
спілкування з клієнтом іншого адвоката без згоди
останнього з приводу доручення, яке їм виконується
намагань схилити до укладення договору про надання
правової допомоги особу, що прийшла до іншого
адвоката
навмисного ведення іншого адвоката в оману стосовно
справи, в судовому розгляді якої обидва беруть участь,
щодо місця і часу проведення судових засідань тощо.

Ст аття 53 Правил адвокат ської ет ики
Стаття 53 ПАЕ визначає допустимі форми реагування адвоката
на незаконні або не етині дії іншого адвоката.
Незаконні дії

формують склад
кримінального правопорушення

є дициплнарним
проступком

звернення до правоохоронних
органів

звернення до КДКА

Варто зазначити, що при зверненні до органів адвокатського
самоврядування з заявою (скаргою) на відповідного адвоката,
необхідно враховувати частину другу статті 53 ПАЕ.

Ст аття 54 Правил адвокат ської ет ики
Стаття 54 ПАЕ визначає окремі аспекти дотримання
принципу взаємної поваги між адвокатами , при цьому,
взаємна повага адвокатів одне до одного, саме як членів
державної інституції, що має забезпечити та реалізувати
право на захист особи та громадянина, є обов’язковою
вимогою до адвокатів і не є предметом його особистих
уподобань чи рішень.
 Принциповим аспектом діяльності адвоката є те, що
адвокат у засобах масової інформації (в тому числі і мрежа
Інтернет) повинен уникати розголошення відомостей, що
ганблять іншого двоката, якщо цього не вимагають його
власні законні інтереси, інтереси його клієнта або
адвокатури (частина перша статті 54 ПАЕ)

Ст аття 54 Правил адвокат ської ет ики
 Така ж сама заборона стосується питань обговорення
особистого життя іншого адвоката
(частина друга статті 54 ПАЕ)
 Антиреклама іншого адвоката адвокатського бюро чи
адвокатського об’єднання, є неприпустимим методом у
діяльності адвоката або його особистій рекламі
(частина третя статті 54 ПАЕ)

 Адвокат не має права вимагати винагороду від іншого
адвоката за направлення йому клієнта
(частина 4 статті 54 ПАЕ)

