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Комітету Міністрів державам-членам 

про свободу професійної діяльності адвокатів 
 

 

Ухвалено Комітетом Міністрів Ради Європи 

на 727 засіданні заступників міністрів 25 жовтня 2000 року 

 
(неофіційний переклад) 

 

Комітет Міністрів у відповідності з положеннями статті 15(h) Статуту Ради 

Європи, 

беручи до уваги положення Європейської конвенції з прав людини; 

беручи до уваги Основні принципи щодо ролі адвокатів, затверджені Генеральною 

Асамблеєю ООН у грудні 1990 року; 

беручи до уваги Рекомендацію № R (94) 12 щодо незалежності, ефективності і ролі 

суддів, прийняту Комітетом Міністрів Ради Європи 13 жовтня 1994 року; 

підкреслюючи засадничу роль, яку адвокати і професійні об’єднання адвокатів 

відіграють у забезпеченні захисту прав людини і основоположних свобод; 

бажаючи просувати свободу професійної діяльності адвокатів для захисту 

верховенства права, в чому беруть участь адвокати, зокрема виконуючи функцію 

відстоювання особистих свобод; 

усвідомлюючи потребу в справедливій системі відправлення правосуддя, яка 

гарантує незалежність адвокатів у виконанні їхніх професійних функцій без будь-яких 

неналежних обмежень, впливу, стимулювання, тиску, погроз чи втручань, прямих або 

опосередкованих, з будь-якого боку чи з будь-якої причини; 

розуміючи бажаність забезпечення належного виконання адвокатами їхніх 

обов’язків і, зокрема, потребу в одержанні адвокатами достатньої професійної підготовки 

і знаходження належної рівноваги між їхніми обов’язками щодо судів і обов’язками щодо 

своїх клієнтів; 

враховуючи, що доступ до правосуддя може вимагати одержання послуг адвокатів 

особами, які перебувають в економічно несприятливому становищі, 

рекомендує урядам держав-членів вжити або посилити в залежності від обставин 

всі заходи, які вони вважають необхідними для виконання принципів, викладених у цій 

Рекомендації. 

В цілях цієї Рекомендації "адвокат" означає особу, яка відповідно до національного 

законодавства кваліфікована та уповноважена захищати та діяти від імені своїх клієнтів, 

займатися юридичною практикою, з’являтися в офіційній якості в суді і консультувати та 

представляти своїх клієнтів у питаннях права. 

Принцип I. Загальні принципи свободи професійної діяльності адвокатів 

1. Слід уживати всіх необхідних заходів для забезпечення поваги до професії 

адвоката, її захисту та сприяння її свободі, без дискримінації та без неналежного 

втручання влади чи широкого загалу, зокрема в світлі відповідних положень Європейської 

конвенції про права людини. 

2. Рішення щодо дозволу на адвокатську практику або приєднання до цієї професії 

мають прийматися незалежним органом. Такі рішення незалежно від того, приймаються 

вони чи не приймаються незалежним органом, мають підлягати перегляду незалежним і 

безстороннім судовим органом. 

3. У адвокатів має бути свобода переконань, вираження поглядів, пересування, 

об’єднання та зібрань; зокрема, вони мають бути наділені правом брати участь у 

публічних дискусіях з питань, які стосуються права і відправлення правосуддя, і 

пропонувати реформи законодавства. 



4. Адвокати не повинні потерпати або опинятися під загрозою санкцій чи тиску, 

якщо вони діють у відповідності зі своїми професійними стандартами. 

5. Адвокатам слід забезпечити доступ до їхніх клієнтів, зокрема до осіб, 

позбавлених свободи, що уможливить консультування клієнтів у приватний обстановці та 

представлення їхніх інтересів у відповідності зі встановленими професійними 

стандартами. 

6. Слід вжити всіх необхідних заходів для забезпечення додержання 

конфіденційності відносин між адвокатом і його клієнтом. Винятки з цього принципу 

можна дозволяти, лише якщо вони сумісні з принципом верховенства права. 

7. Адвокатам не можна забороняти доступ до суду, в якому вони можуть з’являтися 

в професійній якості відповідно до своєї кваліфікації, і потрібно забезпечити доступ до 

всіх матеріалів при захисті прав та інтересів їхніх клієнтів у відповідності з професійними 

стандартами. 

8. Всі адвокати, які діють в рамках однієї справи, мають користуватися рівною 

повагою суду. 

Принцип II. Юридична освіта, професійна підготовка і приєднання до 

правничої професії 

1. В юридичній освіті, приєднанні до правничої професії та подальшій професійній 

діяльності не можна відмовляти, зокрема, на підставі статі, статевих преференцій, раси, 

кольору шкіри, релігії, політичних чи інакших переконань, етнічного або соціального 

походження, приналежності до національної меншини, майнового статусу, народження 

або фізичної вади. 

2. Слід вжити всіх необхідних заходів для забезпечення високого рівня правової 

підготовки і моральності як передумови приєднання до професії, а також для забезпечення 

безперервного підвищення кваліфікації адвокатів. 

3. Юридична освіта, включаючи програми підвищення кваліфікації, має 

зміцнювати юридичні навички, забезпечувати краще розуміння питань етики і прав 

людини та вчити адвокатів поважати, захищати і відстоювати права та інтереси їхніх 

клієнтів і підтримувати належне відправлення правосуддя. 

Принцип III. Роль і обов’язки адвокатів 

1. Адвокатським колегіям або іншим професійним об’єднанням адвокатів належить 

розробити професійні стандарти і кодекси поведінки та забезпечити, щоб при захисті 

законних прав та інтересів своїх клієнтів адвокати були зобов’язані діяти незалежно, 

сумлінно і справедливо. 

2. Адвокатам належить зберігати професійну таємницю відповідно до національних 

законів, підзаконних актів і професійних стандартів. Будь-яке порушення професійної 

таємниці без згоди клієнта має підлягати належним санкціям. 

3. Обов’язки адвокатів щодо їхніх клієнтів мають включати: 

a) інформування клієнтів про їхні законні права і обов’язки, а також про 

вірогідні результати та наслідки справи, включаючи фінансові витрати; 

b) намагання, в найпершу чергу, дійти дружнього врегулювання справи; 

c) звернення до суду задля захисту, додержання і забезпечення прав та 

інтересів своїх клієнтів; 

d) уникання конфлікту інтересів; 

e) уникання роботи, більшої за розумні обсяги навантаження на адвоката. 

4. Адвокати мають поважати судову владу і виконувати свої обов’язки щодо судів 

у спосіб, який відповідає національним правовим та іншим нормам і професійним 

стандартам. Будь-яке утримання адвоката від виконання професійних функцій має 

уникати завдання шкоди інтересам клієнтів або інших осіб, яким потрібні послуги  

адвоката. 

Принцип IV. Доступ усіх осіб до адвокатів 



1. Слід вжити всіх необхідних заходів для забезпечення ефективного доступу всіх 

осіб до правових послуг, які надаються незалежними адвокатами. 

2. Адвокатів слід заохочувати до надання правових послуг особам, які перебувають 

в економічно несприятливому становищі. 

3. Урядам держав-членів слід, коли це служить забезпеченню ефективного доступу 

до правосуддя, забезпечити надання ефективних правових послуг особам, які перебувають 

в економічно несприятливому становищі, зокрема особам, які позбавлені свободи. 

4. Обов’язки адвокатів щодо їхніх клієнтів не мають залежати від того, що їхні 

гонорари повністю або частково сплачуються з державних коштів. 

Принцип V. Об’єднання 

1. Адвокатам слід дозволяти і спонукати їх до створення й приєднання до місцевих, 

національних і міжнародних професійних об’єднань, які, власними силами або разом з 

іншими органами, опікуватимуться посиленням професійних стандартів і забезпеченням 

захисту незалежності та інтересів адвокатів. 

2. Адвокатські колегії та інші професійні об’єднання адвокатів мають бути 

органами, побудованими на засадах самоврядування, незалежними від влади і від 

широкого загалу. 

3. Слід поважати діяльність адвокатських колегій та інших професійних об’єднань 

адвокатів щодо захисту своїх членів та їхньої незалежності від неналежних обмежень або 

втручань. 

4. Адвокатські колегії та інші професійні об’єднання адвокатів слід заохочувати до 

забезпечення незалежності адвокатів і, окрім іншого, до: 

a) безстрашного відстоювання і підтримки справи правосуддя; 

b) захисту ролі адвокатів у суспільстві та, зокрема, обстоювання їхньої честі,  

гідності та доброчесності; 

c) сприяння участі адвокатів у програмах, які забезпечують доступ до 

правосуддя особам в економічно несприятливому становищі, зокрема наданню 

адвокатами безоплатної правової допомоги та юридичних консультацій; 

d) сприяння реформам законодавства, підтримки таких реформ і 

обговорення чинного чи запропонованого законодавства; 

e) сприяння добробуту представників професії та допомоги їм або членам 

їхніх сімей, якщо того вимагають обставини; 

f) співпраці з адвокатами з інших країн, зокрема беручи до уваги роботу 

міжнародних організацій адвокатів і міжнародних міжурядових чи недержавних 

організацій; 

g) просування якомога вищих професійних стандартів компетентності 

адвокатів і забезпечення додержання адвокатами стандартів поведінки та 

дисципліни. 

5. Адвокатським колегіям та іншим професійним об’єднанням адвокатів слід 

вдаватись до всіх необхідних дій, включаючи захист інтересів адвокатів у відповідному 

органі, у випадках: 

a) арешту або затримання адвоката; 

b) будь-якого рішення розпочати провадження, яке ставить під сумнів 

доброчесність адвоката; 

c) будь-якого розшуку адвокатів або їхнього майна; 

d) будь-якого вилучення документів або матеріалів, які перебували в 

розпорядженні адвоката; 

e) публікацій у пресі, які вимагають дій від імені адвокатів. 

Принцип VI. Дисциплінарне провадження 

1. У випадках, коли адвокати не діють у відповідності з професійними стандартами, 

викладеними в кодексах професійної поведінки, які розроблені адвокатськими колегіями 



чи іншими професійними об’єднаннями адвокатів або встановлені законодавством, слід 

вживати належних заходів, включаючи дисциплінарне провадження. 

2. Адвокатські колегії та інші професійні об’єднання адвокатів слід наділити 

відповідальністю за здійснення дисциплінарного провадження щодо адвокатів або  у 

належних випадках правом брати участь в такому провадженні. 

3. Дисциплінарне провадження має здійснюватися з повним додержанням 

принципів і норм, викладених у Європейській конвенції з прав людини, включаючи право 

адвоката брати участь у провадженні щодо нього і клопотати про перегляд прийнятого 

рішення в судовій інстанції. 

4. При визначенні санкцій за дисциплінарні порушення адвокатів слід 

дотримуватися принципу пропорційності. 


