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ВИКТОРИСТАНІ У ЗВІТІ
СКОРОЧЕННЯ
У цьому звіті використовуються наступні абревіатури:
- ПАЕ (URC -Rules of Professional Conduct) — Правила адвокатської етики,
затверджені Звітно-виборним З'їздом адвокатів України 9 червня 2017 р.
- ЗУ (LoU -Law of Ukraine on the Bar and Practice of Law) - Закон України "Про
адвокатуру та адвокатську діяльність" (Вісник Верховної Ради України (ВВР), 2013 р.,
№ 27, стор. 282) із змінами, внесеними Законом України № 1702 / VII від 14 жовтня
2014 року, ВВР 2014 , № 50-51, 2057.
- CCBE (Council of Bars & Law Societies of Europe) - Рада адвокатських і правничих
товариств Європи.
- CCBE CP (Council of Bars & Law Societies of Europe Charter of Core Principles) Хартія основних принципів європейської адвокатської професії Ради адвокатських і
правничих товариств Європи.
- CCBE CC (Council of Bars & Law Societies of Europe Code of Conduct) – Кодекс
поведінки європейських адвокатів Ради адвокатських і правничих товариств Європи.
- Правила MR (United States Model Rules of Professional Conduct) – Типові Правила
(ТП) адвокатської етики США, що прийняті та періодично змінюються Американською
асоціацією юристів (ABA). Американська асоціація юристів є добровільним
об'єднанням без регуляторних повноважень. Обов'язковими правилами для юристів є
такі, що приймаються органами, які уповноважені встановлювати правила поведінки
для асоціацій, до яких вони належать. Як правило, це - вищий суд штату.
На рівні штату органи, уповноважені ухвалювати професійні кодекси, розглядають
Правила адвокатської етики від ABA в якості моделі. Аналогічно до CCBE, одним із
завдань Правил MR є достатня відповідність і взаємне визнання юрисдикцій для
сприяння юридичній практиці за межами штату / держави. Кодекси професійної
поведінки в різних штатах є досить однорідними та подібними до Правил адвокатської
етики MR, що їх більшість американських юридичних шкіл викладають в рамках своїх
обов'язкових курсів із професійної відповідальності правників. Багатоступеневий іспит
з професійної відповідальності (MPRE) в рамках діяльності Національної конференції
екзаменаторів на вступ до адвокатури (NCBE), який вимагають практично всі
юрисдикції США в якості складової кваліфікаційного іспиту на вступ до адвокатури
штату, передбачає тестування з Правил MR. Обговорюючи підхід США до Правил
професійної поведінки, експерт посилалася на Правила MR, так ніби це національний
кодекс, оскільки в значній мірі кодекси штатів, що носять зобов'язальний характер, в
цілому відповідають Правилам MR.
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РОЗДІЛ 1: ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД
ТА ВИСНОВКИ
1. Хартія ключових принципів європейської адвокатської професії Ради адвокатських і
правничих товариств Європи (ССВЕ) та Кодекс поведінки європейських адвокатів
переслідують дві важливі цілі: сприяння міждержавній юридичній практиці та
підтримка цінностей верховенства права і демократії. Національний кодекс поведінки
адвокатів повинен забезпечити дві інші додаткові цілі: визначати дисциплінарні
правопорушення та бути щоденним керівництвом для юристів з етичних питань, які
виникають в ході практики. Всі чотири цілі є важливими. Під час аналізу корисно
розглядати їх послідовно «по одній» в рамках багатоступеневого процесу.
2. Знадобилося 110 років, щоб Типові Правила адвокатської етики (Model Rules) від
Американської асоціації юристів (ABA) досягли свого сучасного вигляду. Вони
постійно переглядаються Асоціацією, а також державними органами, які ухвалюють їх
в якості обов'язкових кодексів. Рекомендації цього звіту щодо вдосконалення анітрохи
не применшують досягнення, яке являють собою українські Правила адвокатської
етики. Національний кодекс поведінки правника повинен бути «тривалим проектом»,
який розвивається з урахуванням досвіду країни, досвіду інших держав, а також
національних та регіональних документів, таких як Хартія основних принципів
європейської адвокатської професії Ради адвокатських і правничих товариств Європи
та Кодекс поведінки європейських адвокатів.
3. Проведений експертом аналіз свідчить, що ПАЕ назагал відповідають стандартам
ССВЕ. Крім того, вони належним чином регулюють основні питання, що належать до
національного кодексу, як-то конфлікти та конфіденційність, і при цьому поширюють
дію основоположних принципів на певні ситуації, наприклад, роботу з клієнтами
"з обмеженими фізичними можливостями" та представництво клієнтів з числа
юридичних осіб. Водночас, обсяг, чинна структура ПАЕ та брак перехресних
посилань на інші джерела права ускладнили роботу по комплексному аналізу
відповідності їх змісту всім стандартам ССВЕ та питань, що мають охоплюватися
національним кодексом.
4. Важливо зазначити, що чинна структура ПАЕ нівелює їх цінність для національних
та транскордонних адвокатів, для яких ПАЕ мають: (а) дати чітке й стисле визначення
складу дисциплінарного порушення; (б) бути настільним практичним посібником у
щоденній роботі; (в) бути довідником, в якому іноземні адвокати могли б легко знайти
"українські правила" з потрібних їм питань, і, таким чином, сприяти здійсненню
транскордонної адвокатської практики.
5. Найкориснішим наступним кроком у вдосконаленні ПАЕ та сприянні проведенню
їх аналізу на предмет відповідності національним стандартам та використання як
національного кодексу стала би їх реструктуризація, що передбачає:
• перегляд існуючих статей для формулювання стислих визначень
дисциплінарних порушень;
• усунення випадків дублювання, структурування так, щоб кожний важливий
принцип, наприклад, обов’язок адвоката додержуватися конфіденційності чи
принцип законності, визначався лише один раз, а опис його застосування у
певних ситуаціях містив перехресне посилання на основоположний принцип,
а не повторювався щоразу ;
• доповнення документу розділом з визначенням термінів;
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•

•

•

•

використання системи нумерації на кшталт нумерації, що застосовується в
Кодексі поведінки європейських адвокатів (ССВЕ СС) чи Типових Правилах
(MR), так щоб номер статті відносив її до розділу на певну тему. Наприклад,
номери статей про основні принципи у розділі 2 можуть починатися з цифри
2 аналогічно тому, як у ССВЕ СС під заголовком "Загальні принципи"
вміщено розділи 2.1-2.8;
нумерування статей і абзаців/пунктів у розділах кодексу так, щоб це
полегшувало формування посилань. Наприклад, у Кодексі поведінки
європейських адвокатів (ССВЕ СС) після пункту 2.1 ідуть пункти 2.1.1 і
2.2.2, а в Правилах МR для простоти формування посилань всі пункти і
підпункти мають повну (тобто без скорочень) нумерацію, наприклад,
MR 1.6(b)(1). Відтак, в ПАЕ необхідно переглянути внутрішню логіку кожної
статті;
додавання коментарів, які б відрізняли положення, що у чинній редакції ПАЕ
виходять за рамки поняття "стисле визначення правил дисципліни", і які б
відігравали роз’яснювальну чи надихаючу функцію. Зазвичай, коментарі
можуть містити (а) пояснення причини встановлення правила для
полегшення тлумачення змісту правила; (б) приклади застосування правила;
(в) перехресне посилання на те чи інше положення правил з урахуванням
згаданого вище правила формування посилань; при цьому посиланню має
передувати визначення відповідного принципу; (г) перехресні посилання на
інші джерела права, що регулюють поведінку адвокатів, у тому числі Закон
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність";
перенесення положень про структуру адвокатури й адвокатську діяльність до
окремого документу, так щоб Правила адвокатської етики охоплювали лише
рекомендації щодо виконання адвокатами своєї повсякденної роботи та
визначення дисциплінарних порушень.

6. Після приведення ПАЕ до більш "дружнього до користувача" вигляду, можна буде
зосередитися на пріоритетах, пов’язаних з вирішенням найгостріших проблем. Основні
принципи та важливі концепції щодо ролі адвокатів та їхніх відносин з клієнтами та
системою судочинства є невід’ємними складовими роботи адвокатів. Вони існують у
всіх правових системах світу. Однак країни істотно різняться за ступенем
занепокоєння, яке вони спричиняють у певний момент часу. Як обговорювалося у
пункті 2 вище, у США правила адвокатської етики еволюціонувати й істотно
змінювалися протягом 110 років свого існування, що стало віддзеркаленням змін у
природі адвокатської практики.
7. Подальший перегляд має зважати на "перші принципи". З огляду на важливість
професійної незалежності адвокати можуть і будуть працювати на досягнення своїх
публічних цілей у демократичному суспільстві, що підпорядковуються принципу
верховенства права. Незалежність існує не для того, щоб адвокати одержували від неї
вигоди. Тож незалежність адвокатів (і суддів) повинна бути збалансована їхньою
підзвітністю. Правила професійної етики та притягнення до дисциплінарної
відповідальності адвокатів (та їхніх партнерів у судовій системі) мають бути ретельно
сформульовані, так щоб чітко встановлювали межу незалежності , необхідної для
виконання адвокатами своїх публічних функцій, і те, як адвокати можуть протистояти
"перекручуванням поняття підзвітності". Перекручування поняття підзвітності
означають таку практику, коли інститут дисциплінарної відповідальності
використовується для залякування адвокатів з метою перешкоджання їхній роботі в
інтересах їх клієнтів, оспорювання незаконних дій уряду або як "полювання" на
конкурентів чи політичних опонентів.
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8. Цей звіт присвячено аналізу ПАЕ, які по суті є кодексом професійної етики
українських адвокатів. У пункті 1 вище зазначено про дві основні ролі національного
кодексу – визначення дисциплінарних порушень та надання рекомендацій адвокатам у
виконанні повсякденної роботи, а також про дві додаткові цілі – сприяння
транскордонній адвокатській практиці та підтримка основоположних цінностей
верховенства права та демократії. Час від часу різні країни створюють документи, що
різняться назвами: "Стандарти", "Основні принципи", "Наші цінності", "Наші кредо"
тощо. Вони визначають й упорядковують наскрізні теми та цінності, що лежать в
основі національного кодексу і можуть дещо "згубитися" у докладному описі
дисциплінарних правил. Водночас, ці документи надають корисні рекомендації
стосовно дій у конкретних ситуаціях під час виконання адвокатами звичайної роботи.
Стандарти, основні принципи, визначення цінностей та інші аналогічні документи
можуть виходити за рамки "мінімальних правил" і бути "надихаючим посібником", з
якого стає зрозумілим, як має працювати "добрий адвокат".
Надзвичайно важливими є зусилля з формулювання спільних цінностей, які визнають і
поділяють не лише адвокати, а й представники інших правничих професій, передусім
судді і прокурори. Вони доповнюють національні правила професійної етики. Звісно,
функції кожної професії у судовій системі різняться між собою і тому потребують
встановлення різних правил поведінки. Але забезпечення належного функціонування
системи правосуддя за принципом верховенства права у демократичному суспільстві
вимагає додержання певних спільних основних цінностей представниками всіх
правничих професій. Підписана 21 вересня 2018 року головами Ради суддів України,
Ради адвокатів України та Ради прокурорів України спільна резолюція "Професійна
етика правосуддя" закликає сторони до постійної співпраці з метою визначення
спільних принципів професійної етики, встановлення в Україні високих стандартів
правосуддя, підвищення кваліфікації представників трьох правничих професій, та
підвищення рівня професійної етики у судових провадженнях. Очевидно, що ці важливі
зусилля варті підтримки.
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РОЗДІЛ II: ПЕРСПЕКТИВА
ПЕРЕГЛЯДУ НАЦІОНАЛЬНИХ
ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ
ВІДПОВІДНІСТЬ ХАРТІЇ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ АДВОКАТСЬКОЇ
ПРОФЕСІЇ І КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ АДВОКАТІВ РАДИ АДВОКАТСЬКИХ І
ПРАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ ЄВРОПИ (CCBE)
Вступний опис Хартії основних принципів європейської адвокатської професії та
Кодексу поведінки європейських адвокатів, а також преамбула Кодексу CCBE,
проголошують дві мети документів CCBE. Як зазначається у Кодексі CCBE 1.3,
"особлива мета" полягає у "полегшенні утруднень", що неминуче виникають в
результаті "подвійної деонтології", тобто в тих сферах, де національні кодекси
суперечать і створюють проблеми для міждержавної практики. Цим визнається, що
існують сфери, в яких національні правила поведінки легітимно відрізнятимуться та
визначать шляхи подолання цих відмінностей у міждержавній практиці.
По-друге – викладено "основні принципи" спільні для європейської адвокатської
діяльності, що мають важливе значення для належного здійснення правосуддя, доступу
до правосуддя та реалізації права на справедливий судовий розгляд". Коментар до
Хартії основних принципів та преамбула Кодексу зазначають, що "повага до
професійної діяльності адвоката є важливою умовою забезпечення законності та
демократії в суспільстві".
Ці дві функції – сприяння міждержавній юридичній практиці та підтримка цінностей
верховенства права і демократії - є вагомими та доречними для такого суб'єкта, як
CCBE. Проте CCBE наголошує, що її роль полягає у підтримці та узгодженні
національних кодексів, які служать додатковим цілям.
ДОДАТКОВІ ОСНОВНІ ЦІЛІ НАЦІОНАЛЬНИХ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ
Обсяг національних Правил адвокатської етики повинен служити двом додатковим
основним цілям з точки зору його користі для представників адвокатури та
громадськості у своїй країні. Наголосимо, «додатковим», тому що, звичайно ж,
первинною метою національного кодексу повинна бути підтримка фундаментальних
цінностей, на яких ґрунтується законність та демократія.
Однією такою додатковою метою є визначення дисциплінарних порушень. Більшість
країн регулюють дисциплінарні питання в адвокатурі у "квазі-кримінальному"
контексті, де "крайня міра покарання" – це позбавлення права вести адвокатську
практику. Під "квазі-кримінальним" мається на увазі процедура , яка схожа на
кримінальний процес, тобто : чітко визначені порушення, за які встановлені санкції,;
зобов'язання звинувачів доводити порушення за встановленим критерієм доведеності; а
також право адвоката знати завчасно про висунуті пункти звинувачення та можливість
захищатись. Такий процес має "дві сторони". З одного боку, національна адвокатура,
що має місію захищати клієнтів та діяти у суспільних інтересах, повинна визначити
поведінку адвокатів, яка є "за межами" і потребує реагування. З іншого боку, легітимні
інструменти підзвітності, такі як кодекси адвокатської або суддівської етики, можуть
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бути використані політичними ворогами для "переслідування" тих, хто "виступає
проти" уряду чи політичних супротивників, або іншими силами, які прагнуть
скомпрометувати відповідного адвоката чи поставити під сумнів суддівську
незалежність. Чеський професор Давид Косар у своїй важливій книзі, визначає це
явище як "деформація підзвітності" ( видана Cambridge University Press у 2016 році
"Проблеми суддівського самоврядування в перехідних суспільствах" (PERILS OF
JUDICIAL SELF-GOVERNMENT IN TRANSITIONAL SOCIETIES).
Формулювання правил адвокатської (як і суддівської) етики необхідно розглядати через
кілька призм. З одного боку, треба враховувати, які межі повинні встановлювати
Правила етики. З іншого, слід формулювати положення таким чином, щоб було чітко
зрозуміло, що є належною підставою для порушення дисциплінарного провадження
проти адвоката. Дисциплінарні органи мають чітко знати, що має бути доведено. У
статті 2 Кодексу адміністративного судочинства України йдеться , що "у справах про
оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень суди
перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони: …. (3) обґрунтовано, тобто з урахуванням
всіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);…
(5) добросовісно; (6) розсудливо; …". Відтак, рішення дисциплінарного органу має
бути чітким, конкретним, обґрунтованим та розсудливим. Як і у випадку кримінального
законодавства, розробники мають уникати у формулюваннях неоднозначності та надто
широких визначень.
Іншою, не менш важливою, метою національних Правил адвокатської етики є
забезпечення єдиного простору, де адвокати зможуть отримати щоденне керівництво
стосовно того, як діяти в ситуаціях, які виникають у їхній практиці, особливо там, де
логічні етичні приписи конфліктують між собою. Наприклад, конфіденційність клієнта
є важливою основоположною нормою стосунків між адвокатом та клієнтом. З іншого
боку, більшість країн визнають, що існують такі конкуруючі міркування, як небезпека
для життя, використання клієнтами адвокатів для вчинення злочинів та шахрайства, що
спричиняють загрозу шкоди для інших тощо. У Правилах MR 1.6 (b) наведено 7
ситуацій, в яких адвокат може на свій розсуд розкрити таємницю клієнта, принаймні, у
обмежений спосіб. Ці винятки та супровідні коментарі ретельно розроблені, щоб
скеровувати у роздумах стосовно того, чи повинен адвокат діяти на власний розсуд та
яким чином. Як вже зазначалося , коли вимоги до поведінки адвоката встановлено
"іншими положенням законодавства" поза межами кодексу адвокатської етики,
коментар до кодексу може надавати адвокатам рекомендації щодо їх повсякденної
поведінки шляхом включення у текст перехресного посилання.
Врегулювання конфліктів інтересів є ще одною сферою, в якій важливо збалансувати
конкуруючі міркування. Коли адвокат відхиляє потенційного клієнта, визначивши, що
представництво його інтересів не можливе через таємницю, отриману від колишнього
клієнта з метою захисту інтересів його попереднього клієнта. З іншого боку, вибір
адвоката потенційним клієнтом (та доступ адвоката до клієнта) було обмежено.
Клопотання щодо відводу адвоката у справах, що розглядалися в американських судах,
за конфлікт із попереднім клієнтом подавалися настільки часто, що адвокатура і суди
почали побоюватися, що правила запобігання конфлікту використовуються як
"тактика" обмеження вибору адвокатів задля інших питань, а не для захисту таємниці
попередніх клієнтів. Адвокатські товариства також розуміли, що клієнти іноді
стратегічно консультуються з адвокатом та зберігають його за собою, переслідуючи
головну мету, що полягає у позбавленні потенційних супротивників послуг певного
конкретного адвоката на майбутнє. Отже, законодавство США про конфлікт інтересів
було детально розроблено, щоб збалансувати конкуруючі легітимні питання щодо
конфлікту інтересів, наприклад, інтереси попереднього клієнта у захисті
конфіденційності проти вибору адвоката потенційними клієнтами.
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В попередньому аналізі українських ПАЕ у світлі положень CCBE станом на сьогодні,
видається, що українські Правила адвокатської етики в цілому відповідають
документам CCBE. Однак є приклади, де CCBE визнає, що національні правила
законодавчо відрізнятимуться, і було нелегко визначити, що таке українські
правила/законодавство. Одним із прикладів є «професійна таємниця». Деякі країниучасниці CCBE дотримуються права та обов'язку адвокатів зберігати конфіденційність
розмов між адвокатами навіть перед їхніми клієнтами. Інші члени CCBE та і в США
забороняють адвокату зберігати в таємниці від клієнта те, що може бути в його
інтересах. Коментар до CCBE CP (b), принцип конфіденційності, стосується цієї різниці
між юрисдикціями. CCBE CC 5.3 пункт по листуванню між адвокатами враховує цю
різницю для міждержавної практики, стверджуючи, що адвокат, який практикує в
юрисдикції, де дотримується професійна таємниця, і який спілкується з адвокатом з
іншої країни, повинен визначити, чи правила іншої країни дозволяють іншому адвокату
зберігати професійну таємницю. Якщо ні, перший адвокат не повинен здійснювати
комунікацію. Раніше вже згадувалось про функцію щоденного керівництва
національних правил для вітчизняних адвокатів. Національний кодекс адвокатської
етики також повинен надавати іноземним адвокатам простір, де вони зможуть знайти
вказівки з приводу такого питання, як професійна таємниця, яке є різним у різних
країнах. Коментар повинен скеровувати читача до відповідного положення. Автору не
вдалося ані в ПАЕ, ані в ЗУ знайти національне правило, як в Україні дотримується
професійна таємниця.
ПАЕ врегульовують також основні питання у національному кодексі, як-то конфлікти
та конфіденційність, і при цьому поширюють дію основоположних принципів на певні
ситуації. Наприклад стаття 37 визначає етичні аспекти відносин адвоката з
"недієздатним (обмежено, частково дієздатним) клієнтом" – аналогічно статті 1.14
Правил MR, а статті 38, 39 визначають етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом –
юридичною особою (аналогічно статті 1.14 Правил MR).
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РОЗДІЛ ІIІ: РЕКОМЕНДАЦІЇ
Правилам MR від Асоціації американських юристів передував Кодекс адвокатської
етики, прийнятий у 1969 році, а ще раніше – Канони професійної етики 1908 р. Отже
сьогоднішні Правила адвокатської етики від ABA являють собою 110-річний досвід та
перегляд стандартів щодо поведінки адвокатів. Крім того, у кожному штаті є своя
еволюційна історія власних правил етики. Процес Асоціації американських юристів
часто враховував досвід у штатах при зважуванні мудрості етичних правил, коментарів
до нього та структуру дисциплінарного провадження.
Враховуючи відносно коротку історію України як демократичної держави, Правила
адвокатської етики є значним досягненням. Коментарі стосовно того, як їх можна було
"краще розробити", слід розглядати саме в цьому світлі. Правила MR від ABA є досить
продуманими та якісно написаними. Проте ми повинні пам'ятати про те, що "на це
знадобилося" 110 років.
ВІДОКРЕМИТИ ДИСЦИПЛІНАРНІ ПОРУШЕННЯ У ПРАВИЛАХ; ДАТИ ЇМ ЧІТКІ Й СТИСЛІ
ВИЗНАЧЕННЯ
Одна з основоположних цілей національних правил має полягати у захисті широкого
загалу від зловживань. Клієнти залежать від адвокатів у питаннях, що є критично
важливими для їхнього життя та бізнесу. Адвокати відстоюють законні права клієнтів,
що стосуються їхнього майна, засобів до існування, сім’ї та свобод. Дії адвокатів
впливають також на третіх осіб та стан доброчесності у правовій системі в цілому.
Пересічним громадянам нерідко бракує знань для розуміння того, на що вони мають
право очікувати від адвокатів, та для того щоб оцінити, чи одержують вони від
адвокатів послуги належного рівня. Відтак, загальна мета адвокатської професії полягає
у створенні спрямованого на захист широкого загалу кодексу професійної етики з
можливістю забезпечення його виконання. Положення кодексу мають бути
сформульовані достатньо чітко, щоб як адвокати, так і громадяни знали, що саме
дозволяється, вимагається та забороняється, де адвокати мають свободу дій, і які
міркування мають враховуватися.
Хоча адвокати й не втрачають свободу за результатом дисциплінарного провадження,
вони можуть втратити право на здійснення адвокатської діяльності. Крім того, сам
лише факт відкриття проти адвоката дисциплінарного провадження накладає на нього
тавро, певною мірою аналогічне судимості. Не дивно, що у США та багатьох інших
країнах дисциплінарне провадження проти адвоката характеризується як
"квазі-кримінальний" процес. Це означає, що на обидва процеси поширюється чимало
однакових застережень. Загальний принцип верховенства права полягає в тому, що
кримінальні правопорушення повинні бути чітко визначені. Тут немає місця для якої б
то не було неоднозначності. Прокурори мають знати, що саме вони зобов’язані довести.
Орган правосуддя ж зобов’язаний вирішити, чи задовольняють представлені ними
докази встановлені стандарти доведення.
Обвинувачений повинен одержати повідомлення з чітким визначенням
правопорушення, у вчиненні якого його підозрюють, та відповідними
обвинуваченнями. Обвинувачений повинен мати право на захист з використанням
стандартного визначення правопорушення, яке йому інкримінують.
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ЗАБЕЗПЕЧИТИ ЗАГАЛЬНЕ Й ОДНОКРАТНЕ ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИНЦИПУ З
ПЕРЕХРЕСНИМ ПОСИЛАННЯМ
CCBE та Правилам MR властиво загальний принцип "лише один раз". ПАЕ
повторюють речі у багатьох випадках – взяти, наприклад, те ж саме питання в дещо
іншому контексті та з використанням дещо інших слів. Деякі приклади, що вбачаються
проблематичними:
- стаття 20 ПАЕ певним чином, здається, повторює зобов'язання статті 9 щодо
уникнення конфлікту інтересів.
-

Стаття 20 ПАЕ, як здається, повторює обов’язки адвоката у частині уникнення
конфлікту інтересів, встановлені статтею 9.

-

Статті 10, 22, 35, 55 щодо конфіденційності, здається, певною мірою дублюють
одна одну.

-

Нещодавно додані статті, в яких ідеться про соціальні мережі, виражають
занепокоєння щодо додержання таких основних цінностей, як конфіденційність або
конфлікт інтересів, що виникають у зв’язку з використанням адвокатами
соціальних мереж. Гадаю, було б доцільніше включити у ці статті перехресні
посилання на даний принцип, замість того, щоб знову описувати його у розділі про
соціальні мережі.

-

У ПАЕ доволі доречно згадується принцип законності у частині того, що адвокати
мають бути лояльними і відданими клієнтам, яких вони представляють, але при
цьому діяти в межах існуючих законів і правил. Вони не можуть ставати
співучасниками неправомірних дій своїх клієнтів. Як зауважила експерт, ця
концепція розглядається у статтях 7, 19, 25, 42, 43, 46, 47, 49 без системи
перехресних посилань.

-

ПАЕ можна похвалити за встановлення обов’язку адвоката контролювати
додержання правил адвокатської діяльності іншими суб’єктами адвокатської
діяльності. Аналогічні положення були нещодавно із запізненням внесені й у
Правила MR. Дана концепція згадується щонайменше у статтях 61, 62, 67, 68 ПАЕ.

-

ПАЕ додержуються прийнятого у США підходу, за якого надається надзвичайно
велике значення інтересам клієнта та повазі до права клієнта на об’єктивність у
представництві його інтересів (у межах законності). ПАЕ визнають, що, зважаючи
на право клієнта на дієве представництво його інтересів, адвокат зобов’язаний
забезпечити дієву інформаційну взаємодію з клієнтом, так щоб той міг приймати
рішення. Було б доцільно включити у ПАЕ чітке визначення принципу контролю з
боку клієнта, пов’язаного з обов’язком адвоката дієво комунікувати з клієнтом. У
чинній редакції ПАЕ цей принцип згадується щонайменше у статтях 8, 18 та 26.

РОЗДІЛ З ВИЗНАЧЕННЯМИ ТЕРМІНІВ
Правила MR починаються з розділу визначень. Два важливих положення, що
повторюються в різних місцях Правил MR — це "підтвердження у письмовій формі" та
"інформована згода" (MR 1.0 (b) та (e)) ПАЕ, як і в США, передбачають можливість
відмови в разі ситуації потенційного конфлікту за згодою клієнта. Згода також
використовується у випадку розголошення конфіденційної інформації щодо клієнта.
Враховуючи важливість концепції згоди, важливо , щоб у ПАЕ було загальне
визначення цього поняття.
Визначення поняття «згода» у Правилах MR має важливе значення для орієнтації
адвокатів щодо інформації, яку вони повинні надавати клієнтам, аби ті могли надати
поінформовану згоду.
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Термін "згода" вживається у ПАЕ у кількох місцях. Це один з багатьох прикладів
доцільності створення окремого розділу із визначенням термінів.
ЗАПРОВАДИТИ СИСТЕМУ НУМЕРАЦІЇ, ЯКА ВІДНОСИЛА ПОЛОЖЕННЯ ДО РОЗДІЛІВ
ВІДПОВІДНО ДО ЇХНЬОГО ЗМІСТУ; ПЕРЕГЛЯД ВНУТРІШНЬОЇ ЛОГІКИ ДОКУМЕНТУ
Одна проста, проте важлива річ. CCBE CC, ЗУ та Правила MR структуровані таким
чином, що дозволяє цитувати їх підпункти, наприклад, CCBE 5.3.2.
ПАЕ поділені на розділи, але нумерація статей є наскрізною від 1 до 70. У ССВЕ СС та
Правилах MR застосовуються системи нумерації, за яких окремі статті/пункти
нумеруються таким чином, що перша цифра їхнього порядкового номеру показує, до
якого загального розділу документу вони відносяться. Наприклад, розділ 1 Правил MR
присвячено відносинам клієнт-адвокат. Тому читач наперед знає, що у положенні 1.Х
йдеться про обов’язки адвоката перед клієнтом. Розділ 3 присвячено ролі адвоката як
захисника інтересів клієнта, тому читач знає, що положення 3.Х визначає обов’язки
адвоката у змагальному судовому процесі, наприклад, обов’язки адвоката стосовно
клієнта на противагу його обов’язкам перед судом і третіми особами.
ЗАПРОВАДИТИ СИСТЕМУ НУМЕРАЦІЇ, ЯКА Б УМОЖЛИВИЛА ЗРОЗУМІЛЕ ПОСИЛАННЯ
НА ПОЛОЖЕННЯ ДОКУМЕНТУ; ПЕРЕГЛЯНУТИ ВНУТРІШНЮ ЛОГІКУ ДОКУМЕНТУ
Експерт настійно радить в ході переформатування документу прийняти систему
нумерації, аналогічну до тієї, що застосовується у Правилах MR або кодексі ССВЕ.
Наприклад, положення статті 10 про конфіденційність є, звісно, надзвичайно
важливими. Стаття складається з десяти абзаців, а третій абзац місить маркований
перелік з чотирьох пунктів. Але за такої структури складно зробити посилання на те чи
інше положення статті. Оскільки рішення дисциплінарного органу мають бути чіткими,
конкретними, обґрунтованими і розсудливими, вони мають чітко посилатися на
конкретну частину, абзац і пункт переліку, а для цього їх треба чітко й зрозуміло
пронумерувати.
Статті ПАЕ часто містять багато пунктів і параграфів, проте неможливо точно вказати,
про яку частину правила йдеться. Організація статей ПАЕ у підрозділи не лише
полегшить цитування, але і виявить місця, де вміст розміщений не в логічному
порядку. Наприклад, у статті 9 ПАЕ, пункт перший, є загальне твердження щодо заяви
про наявність конфлікту інтересів між адвокатом та клієнтом. Другий пункт переходить
від конфлікту адвоката та клієнта до конфлікту між клієнтами. Третій пункт також
стосується конфліктів між клієнтами, що виникають “у процесі роботи” внаслідок
отримання конфіденційної інформації від нового клієнта. Однак четвертий пункт
посилається на перший пункт, що стосується конфлікту інтересів між адвокатом та
клієнтом, а не на пункт, що стосується конфлікту інтересів між клієнтами, що
регулюється параграфами між ними.
ЗАБЕЗПЕЧИТИ РЕКОМЕНДАЦІЙНИЙ ТА НАДИХАЮЧИЙ ХАРАКТЕР ФОРМУЛЮВАНЬ У
КОМЕНТАРЯХ
Серед іншого, коментарі дозволяють збалансувати мету національного кодексу в
частині визначення того, які порушення підлягають розгляду, та надання рекомендацій
адвокатам стосовно того, як їм діяти у типових ситуаціях. Рішення полягає у
розмежуванні "правил" і "коментарів".
У визначенні дисциплінарних порушень має чітко зазначатися, що вимагається, і що
заборонено, а також за що саме адвокати можуть бути притягнуті до дисциплінарної
відповідальності. Проте рекомендації часто зосереджуються на порадах, кращих
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практиках і визначенні загальних цілей правил. Певна річ, такі рекомендації є
корисними і цінними, але їх поєднання з вимогами і заборонами може спричинити
проблеми щодо розуміння того, де підстава для притягнення до дисциплінарної
відповідальності.
ВКЛЮЧИТИ У КОМЕНТАРІ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРАВИЛ, ПРИКЛАДИ, ВНУТРІШНІ
ПЕРЕХРЕСНІ ПОСИЛАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ ДЖЕРЕЛА ПРАВА
Обґрунтування необхідності встановлення правила. Адвокати з країн з системою
цивільного права, звісно, добре знають принцип тлумачення кодексу, який полягає в
аналізі політики, що лежить в основі правила, що тлумачиться. Переглядаючи Правила
MR, комісія з етики "Ethics 2000" реструктурувала коментарі так, що у першому
коментарі до кожного правила йдеться про політику, що лежить в основі правила..
Приклади. Найкращими рекомендаціями є коментарі щодо застосування основного
принципу в ситуаціях, які часто виникають в адвокатській практиці. Наприклад,
правило 1.7 MR – базове правило вирішення конфліктів інтересів – супроводжується чи
не найбільшою кількістю коментарів – 35. Коментарі докладно описують ситуації, в
яких потенційний конфлікт інтересів може бути попереджений поінформованою
згодою клієнта, а також ситуації, в яких адвокату слід зробити висновок про існування
надто великого ризику виникнення фактичного або потенційного конфлікту інтересів і
відмовитися від спільного представництва.
Внутрішні перехресні посилання. У розділі 2.2 цього звіту обговорювалася важливість
однократного визначення принципу з подальшими посиланнями на нього. В одних
випадках посилання на принцип міститься в самому правилі, в інших – у коментарі.
Посилання на інші джерела права. Одна з важливих цілей коментаря полягає у тому,
щоб дати адвокатам сигнал про те, що, крім правил професійної етики, існують й інші
правила і норми законодавства, які накладають на них обов’язки і, в деяких випадках,
мають бути прочитані й проаналізовані разом з правилами професійної етики.
Наприклад, присвячений конфіденційності коментар у ССВЕ СР підтверджує, що в
деяких юрисдикціях існує також закон про конфіденційність спілкування між
адвокатом і клієнтом, який визначає обсяг конфіденційної інформації, якою вони
обмінюються. Це має місце у США, де у доказовому праві визначається, що може бути
прийняте судом, а що підпадає під захист конфіденційності спілкування між адвокатом
і клієнтом, лікарем і пацієнтом, чоловіком і дружиною. Хоча етичний обов’язок щодо
конфіденційності та закон про конфіденційність спілкування адвоката з клієнтом
поділяють чимало спільних концепцій відповідно до законодавства США, вони
представляють собою різні правові бази, визначені різними джерелами права, слугують
різним цілям й інколи покладають різні обов’язки на американських адвокатів.
Коментар [3] Правил MR посилається на конфіденційність (і доктрину охорони
результатів роботи) як правову базу етичного обов’язку щодо конфіденційності. Це
надсилає адвокатам сигнал про існування додаткових міркувань та необхідність аналізу
специфіки даних вимог поза межами Правил MR.
Додаток А містить результати виконаного експертом аналізу положень ПАЕ на предмет
їх відповідності основним принципам ССВЕ – конфіденційності, конфлікту інтересів,
компетентності та винагороди адвокату. В деяких випадках експертом були
проаналізовані важливі на її думку положення Закону "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність".
ПАЕ містить 70 статей, а переклад документу на англійську мову обіймає 20 сторінок
тексту кеглем 11 з вузькими полями. Обсяг перекладу Закону "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність" становить 43 сторінки. Тому пошук у цих документах
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відповідних положень навіть для усього лише чотирьох основних принципів ССВЕ був
доволі складним завданням.
Нижче наведено кілька прикладів положень Закону "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність", на які, здається, відсутні посилання у ПАЕ, але про які на думку експерта
українські та іноземні адвокати повинні знати.
-

Як і американський закон, Закон України "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність" передбачає винятки. Стаття 22(4) звільняє адвоката від обов’язку
збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та
інтересів, у разі пред’явлення клієнтом претензії стосовно його послуг (аналогічно
до пункту 1.6(b)(5) Правил MR та винятків щодо додержання конфіденційності.
Стаття 22(6) встановлює, що подання адвокатом "відповідної інформації" у
випадках, передбачених Законом "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню поширення зброї масового знищення", не є порушенням адвокатської
таємниці. Американський підхід до дій адвоката у разі вчинення клієнтом злочину
чи шахрайства є одночасно і ширшим, і вужчим. Передбачений в Україні виняток,
здається, дозволяє уповноваженому державному органу визначити, яку саме
інформацію слід повідомляти. Американський підхід вимагає від адвоката самому
встановлювати, підпадає чи не підпадає конфіденційна інформація підпадає під
виняток у зв’язку зі злочином/шахрайством, для вчинення чи покриття якого клієнт
вдався до послуг адвоката. Аналогічно положенню Закону "Про адвокатуру та
адвокатську діяльність", стаття 10 ПАЕ встановлює, що у разі пред’явлення
клієнтом будь-яких вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю, адвокат
звільняється від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних
для захисту його прав та інтересів. Я не знайшла у ПАЕ яких би то не було
посилань на передбачені Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
випадки подання адвокатом інформації про відмивання доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї
масового знищення.

-

Відповідно до частини першої статті 27 Закону "Про адвокатуру та адвокатську
діяльність" договір про надання правової допомоги укладається в письмовій формі.
Як мені здається, такий договір містить положення про виплату гонорару за надані
адвокатом послуги. З частини другої статті 27 випливає, що у певних ситуаціях
договір про виплату гонорару може укладатися в усній формі. Я не знайшла
посилання на це положення закону в ПАЕ.

-

Наступний приклад стосується конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом.
У Законі "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" та статті 10 ПАЕ, яка
посилається на цей закон, вживається термін "адвокатська таємниця". Насправді,
однак, цей термін означає інформацію, яка стала відомою адвокату в ході
представництва, а також надана адвокатом порада. Як здається, зміст українського
терміну відповідає етичному обов’язку додержуватися конфіденційності,
підтвердженому ССВЕ та пунктом 1.6 Правил MR, а не більш вузькому значенню
"адвокатської таємниці", яке вживається в ССВЕ та законодавстві США. Відтак,
іноземний адвокат, який здійснює транскордонну з Україною адвокатською
практикою, має знати: термін "адвокатська таємниця" у визначенні ПАЕ та Закону
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" має інший зміст, аніж
"адвокатська таємниця", визначена в деяких інших країнах та ССВЕ.

ПЕРЕНЕСТИ В ІНШИЙ ДОКУМЕНТ ПОЛОЖЕННЯ ПРО СТРУКТУРУ АДВОКАТУРИ ТА
АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
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Значна частка положень статей 64-70 присвячена структурі врядування адвокатури.
Щоб не відволікатися від призначення документу – правити за дисциплінарний кодекс
та настільний посібник для адвокатів, я рекомендую перенести його положення,
присвячені структурі врядування адвокатури та іншим організаційним питанням, в
інший документ.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ НААУ НА
ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ
11

РОЗДІЛ IV: ВСТАНОВЛЕННЯ
ПРІОРИТЕТІВ
ПРОБЛЕМИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВИРІШИТИ
Досвід автора цього звіту в США та 32 інших країнах щодо концептуальних питань
адвокатської етики та регулювання діяльності правників свідчить, що це є
закономірним в різних культурах. Вони дещо притаманні природі відносин між
адвокатом і клієнтом та ролі адвоката у системі правосуддя. Хоча ці питання є відносно
постійними, посилання CCBE на "проблему подвійної деонтології" визнає, що
"відповіді" на поширені запитання можуть відрізнятись в різних країнах.
Через значні обсяги Правил адвокатської етики (ПАЕ) та Закону України "Про
адвокатуру та адвокатську діяльність" і широту охоплених питань можна легко
згубитися в деталях цих документів. З огляду на обмеженість часу та сил, варто було
зосередитися на тому, що складає найсерйозніші проблеми, пов’язані з адвокатською
етикою, і як ПАЕ їх вирішує (чи не вирішує). "Найсерйозніші" проблеми
змінюватимуться з плином часу. Аналізуючи ПАЕ, виникло відчуття розуміння, що
саме розробники ПАЕ "намагалися вирішити". При цьому це відчуття одночасно
збігалося й відрізнялося від американського сприйняття того, які проблеми є
"найгострішими" (а також того, що їхні визначення також можуть змінюватися з
плином часу).
Під час презентації 11 вересня 2018 року висновків за цим звітом у рамках
професійного обговорення "Правила адвокатської етики: практика застосування та
перспективи вдосконалення" та виступів Любові Крупнової, заступника голови Вищої
кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, та Сергія Дрелінського, заступника
начальника управління забезпечення якості правової допомоги Координаційного
центру з надання правової допомоги, учасників заходу попросили поділитися своїм
баченням проблем, що потребують якнайскорішого вирішення, та взяти участь в
онлайн опитуванні за допомогою смартфонів, в ході якого вони мали змогу вибрати 10
найважливіших на їхню думку питань. Результати опитування наведено в додатку Б.
ЗВАЖАТИ НА "ПЕРШІ ПРИНЦИПИ"
Як вже відомо, важливе призначення ССВЕ – на додачу до сприяння транскордонній
адвокатській діяльності – полягає у підтримці основоположних цінностей верховенства
права та демократії. Доопрацьована редакція ПАЕ допоможе зробити крок назад і
проаналізувати, наскільки добре цей документи підтримує ці важливі цінності..
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РОЗДІЛ V: ПОЗА МЕЖАМИ
"ПРАВИЛ" І "КОДЕКСІВ"
Цей звіт спрямовано передусім на з’ясування того, наскільки добре ПАЕ виконують дві
основні функції національного кодексу – визначення дисциплінарних порушень та
надання рекомендацій адвокатам у виконанні повсякденної роботи, а також про дві
додаткові цілі: сприяння транскордонній адвокатській практиці й підтримка
основоположних цінностей верховенства права та демократії. Для цього виконується
аналіз ПАЕ на предмет їх відповідності документам ССВЕ та Правил MR.
Основні принципи ССВЕ були прийняті в 2006 році. Вони стали логічним
продовженням Кодексу поведінки європейських адвокатів, прийнятого ще в 1988 році.
Основні принципи утверджують фундаментальні цінності, на яких ґрунтується Кодекс
ССВЕ. У Преамбулі до Правил MR згадуються основні цінності стосовно ролі адвоката
у суспільстві, що відображені надалі як Правилах, так і в Коментарях.
Час від часу різні країни створюють документи, що різняться назвами: "Стандарти",
"Основні принципи", "Наші цінності", "Наші кредо" тощо. Вони визначають й
упорядковують наскрізні теми та цінності, на яких має ґрунтуватися національний
кодекс і можуть дещо "згубитися" у докладному описі дисциплінарних правил.
Водночас, ці документи надають корисні рекомендації стосовно дій у конкретних
ситуаціях під час виконання адвокатами звичайної роботи. Стандарти, основні
принципи, визначення цінностей та інші аналогічні документи можуть виходити за
рамки "мінімальних правил" і бути "надихаючим посібником", з якого стає зрозумілим,
як має працювати "добрий адвокат".
Надзвичайно важливими є зусилля по визначенню спільних цінностей, що стосуються
не лише адвокатів, а й представників інших правничих професій, передусім суддів і
прокурорів. Вони доповнюють національні правила професійної етики. Звісно, функції
кожної професії у судовій системі різняться між собою і тому потребують встановлення
різних правил поведінки. Але забезпечення належного функціонування системи
правосуддя за принципами верховенства права у демократичному суспільстві вимагає
додержання певних спільних основних цінностей представниками всіх правничих
професій.
Підписана 21 вересня 2018 року головами Ради суддів України, Ради адвокатів України
та Ради прокурорів України спільна резолюція "Професійна етика правосуддя" закликає
сторони до постійної співпраці з метою визначення спільних принципів професійної
етики, встановлення в Україні високих стандартів правосуддя, підвищення кваліфікації
представників трьох правничих професій, та підвищення рівня професійної етики у
судових провадженнях. Очевидно, що такі важливі зусилля варті підтримки.
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Додаток А. АНАЛІЗ ПАЕ НА ПРЕДМЕТ
ВІДПОВІДНОСТІ ЧОТИРЬОМ
ОСНОВНИМ ПРИНЦИПАМ ССВЕ
ВСТУП
Завдання експерта полягало у виконанні аналізу змісту Правил адвокатської етики (тут
і надалі – "ПАЕ") на відповідність Хартії основних принципів європейської
адвокатської професії, Кодексу поведінки європейських юристів Ради адвокатських і
правничих товариств Європи (ССВЕ), а також іншим міжнародним стандартам.
Експерт також мала представити результати своєї праці представникам адвокатської
спільноти в Києві.
Експертом проведено порівняльний аналіз на відповідність Правил чотирьом основним
принципам ССВЕ: № 2 "Конфіденційність", № 3 "Конфлікт інтересів", № 6
"Встановлення тарифів на послуги", № 7 "Компетентність". У цьому додатку вміщено
всі чотири складові аналізу.
В результаті зсувалося, що Правила адвокатської етики загалом "достатньо добре"
відповідають правилам ССВЕ. Однак, як зазначається в основному звіті, національний
кодекс має слугувати й іншим цілям на додачу до цілей ССВЕ. Більш того, у той час як
Правила адвокатської етики можна вважати добрими за змістом, формат документу і
формулювання його положень значно ускладнюють використання та аналіз правил з
необхідною точністю. У Звіті подано кілька вимірів перегляду редакції документу без
внесення змін по суті. Серед іншого, рекомендується додати коментарі, застосувати
більш детальну систему нумерації, додати визначення термінів; видалити дублювання у
визначенні принципів.
Сама лише підготовка нової редакції документу стане величезним кроком у створенні
набору правил поведінки, які б могли справедливо застосовуватися у дисциплінарних
провадженнях і допомагали українським юристам у їхній щоденній роботі. У ході цієї
роботи ймовірно виникнуть питання, що потребуватимуть додаткового аналізу,
наприклад, необхідність погодження єдиного визначення концепції. В результаті ми
одержимо документ, який спростить політичне обговорення кількох інших питань, які
можливо потребують внесення змін.
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ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РАДИ АДВОКАТСЬКИХ І ПРАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ
ЄВРОПИ: ПРИНЦИП № 2 "КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ"
"Право й обов’язок адвоката додержуватися конфіденційності справ клієнтів і
професійної таємниці."
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Правила адвокатської етики (тут і надалі – "ПАЕ") відповідають Хартії та Кодексу Ради
адвокатських та правничих товариств Європи (тут і надалі – "ССВЕ") в усіх
відношеннях.
Перелічені нижче положення Правил стосовно обов’язків адвокатів могли би бути
сформульовані чіткіше. У нинішній редакції вони "не виходять за межі відповідності"
положенням ССВЕ. При цьому, однак, вони охоплюють питання, які є корисними для
повного розуміння обов’язків адвокатів згідно з українськими правилами етики і
законами.
Вже вказувалось на корисність включення "коментарів" до Правил. Як "Основні
принципи" так і "Кодекс поведінки" ССВЕ супроводжуються коментарями. Мають
коментарі й Типові правила США (тут і надалі – "ТП США"). Наприклад, у коментарі
до положень Правил про конфіденційність могло б зазначатися, що ПАЕ та Закон
України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (тут і надалі – "Закон" (як це
визначено нижче – прим. перекладача)) визначають "право адвоката на
конфіденційність змісту його спілкування з клієнтом" аналогічно до етичного обов’язку
щодо конфіденційності, на який посилається ССВЕ (а також ТП США), а не
використовувати термін "привілей " (“privilege”), як це зроблено в ССВЕ (й
американських правових нормах США).
Крім того, коментарі до Правил могли би посилатися на передбачений у Законі виняток
для розголошення інформації на запити правоохоронних органів у справах про
відмивання грошей, тероризм та зброю масового знищення. Як вже зауважувалось,
можуть існувати причини не включати до Правил положення інших законів. Тим не
менш, якщо Закон чи якийсь інший закон або документ встановлює обов’язок або
виняток стосовно того, як мають діяти адвокати, тоді було б доцільно включити у
коментарі до Правил відповідні перехресні посилання на першоджерела.
ПАЕ мають чітко визначати, визнає чи не визнає Україна принцип професійної
таємниці листування адвокатів. Національні відмінності у цьому питання є однією зі
сфер, які ССВЕ позначає "червоним прапорцем" як такі, що часто виникають у
транскордонній практиці. Якщо українська норма про "професійну таємницю"
визначена іншим джерелом права, про це має щонайменше згадуватися у коментарях.
Якщо дане питання врегульовано іншим документом, він також має згадуватися у ПАЕ.
Тоді іноземний адвокат, "залучений до справ з українським адвокатом", може дізнатися
з Правил, чи визнає Україна дану концепцію.
КОМЕНТАРІ ДО "ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ" ССВЕ
Коментарі про принцип конфіденційності "посилюють двоїсту природу цього
принципу", яка полягає в тому, що конфіденційність є не лише "обов’язком" адвоката, а
й "основоположним правом клієнта".
Основоположний принцип передбачає не лише етичний обов’язок щодо
конфіденційності у відносинах з клієнтом, а й "професійну таємницю". У коментарях
зазначається, що у деяких юрисдикціях конфіденційність поширюється лише на
комунікації з клієнтом, у той час як в інших концепція "професійної таємниці" захищає
комунікації між адвокатами, при цьому комунікації між адвокатами можуть бути навіть
конфіденційними по відношенню до клієнта.
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У коментарях згадується також "конфіденційність інформації, довіреної клієнтом
адвокату". Вона визначається як "заборона на використання змісту комунікацій між
адвокатом і клієнтом проти клієнта".
Коментарі класифікують ці три поняття ("конфіденційність інформації, довіреної
клієнтом адвокату", "конфіденційність" та "професійна таємниця") як споріднені.
У коментарях зауважується, що обов’язок щодо конфіденційності по відношенню до
клієнта залишається чинним "навіть після припинення адвокатом своїх дій".
ПОЛОЖЕННЯ "КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ" ССВЕ
Основоположний принцип № 2 реалізовується через положення розділу 2.3 ССВЕ, які
встановлюють:
-

загальний обов’язок адвокатів поводитися з клієнтською інформацією на
умовах конфіденційності, причому це стосується "всієї інформації, яка стає
відомою адвокату в ході виконання ним своєї професійної діяльності";
що дія цього обов’язку не обмежується у часі;
обов’язок адвокатів забезпечити виконання обов’язку щодо конфіденційності
всіма особами, які представляють інтереси клієнта.

Розділ 2.3 ССВЕ викладено достатньо широко. Він охоплює етичний обов’язок щодо
конфіденційності, а також будь-яке більш вузьке визначення "права адвоката на
конфіденційність змісту його спілкування з клієнтом", яке може бути обмежене до
комунікацій між адвокатом і клієнтом.
Питання професійної таємниці розглядаються у розділі 5.3 ССВЕ. Як вже зазначалося
вище, у деяких юрисдикціях йдеться про професійну таємницю серед адвокатів, у той
час як в інших (наприклад, у США) для адвокатів вважається неетичним тримати
комунікації між адвокатами у таємниці від клієнта, якщо клієнта цікавлять такі
комунікації. Розділ 5.3.1 встановлює, що адвокат, комунікуючи з іншим адвокатом, має
дати чітко зрозуміти, чи хоче він зберегти конфіденційність інформації. Відповідно до
розділу 5.3.2, якщо інший адвокат не спроможний виконати обіцянку щодо
конфіденційності комунікацій, він зобов’язаний повідомити про це до початку
комунікацій.
Положення Кодексу про конфлікт інтересів визнають, що захист конфіденційності є
одним з головних аспектів правил щодо конфлікту інтересів. Тому він розглядається в
аналізі конфлікту інтересів.
КОМЕНТАРІ ДО "КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ" ССВЕ
Коментар до розділу 2.3 не містить чого б то не було істотного.
Коментар до розділу 5.3 вказує на відмінності між правилами професійної таємниці у
різних юрисдикціях "породжувати численні непорозуміння" та застереженнями, що
відтак "адвокати зобов’язані бути надзвичайно ретельними у веденні транскордонного
листування". Далі у коментарі повторюється рекомендація визначати наперед
спроможність адвоката-одержувача додержуватися конфіденційності комунікацій у
середовищі адвокатів.
ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДІВ ССВЕ ТА США
Сукупність норм стосовно конфіденційності
Як зазначається у коментарі щодо принципу конфіденційності, у США також існує три
споріднені концепції стосовно конфіденційності. Дві з них відповідають двом з трьох
концепцій ССВЕ.
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Першою є етичний обов’язок адвоката щодо конфіденційності його відносин з
клієнтом. Друга полягає у "праві адвоката на конфіденційність змісту його спілкування
з клієнтом" – концепції доказового права стосовно того, що є прийнятним у суді, і про
що адвокат має право (й етично зобов’язаний) не повідомляти. У США існує також
імунітет робочого продукту адвоката, тобто захист матеріалів, створених адвокатом в
ході підготовки до судового процесу. Поняття робочого продукту адвоката було
вперше визнано в ході розгляду однієї зі справ Верховним Судом США. Сьогодні вона
визначена в Цивільному процесуальному кодексі. У ССВЕ третьою концепцією є
"професійна таємниця" серед адвокатів, яка етичними правилами у США не визнана
концепцією.
У той час як зміст конфіденційності у перелічених вище трьох концепціях в
американському праві перетинається, існують також й відмінності у тому, що саме
вони охоплюють. Етичний обов’язок має найширше охоплення, яке включає усі
питання "стосовно представництва клієнта". Тому інформація необов’язково має
походити від клієнта. Ця концепція, здається, є аналогічною встановленим ССВЕ
загальним етичним обов’язком. "Право адвоката на конфіденційність змісту його
спілкування з клієнтом" охоплює лише матеріали, якими адвокат і клієнт обмінюються
з метою одержання останнім правової поради. Відтак, матеріали третьої особи,
виявлені в ході розслідування справи клієнта, не підпадають під це право. Під поняття
робочого продукту адвоката підпадають лише матеріали, підготовлені адвокатом в
рамках підготовки до судового процесу, наприклад, заяви свідків, доповідні записки.
Винятки
У ТП США приділяється значна увага дискреційним та обов’язковим виняткам з
правил конфіденційності. ССВЕ не посилається на такі винятки у національних
правилах поведінки та законах. Припускаю, що ССВЕ усвідомлює та очікує, що
юрисдикції можуть встановлювати певні винятки з правил конфіденційності.
Припускаю також, що вони не торкаються цього питання, тому що зосереджуються на
"базових обов’язках" і принципах для додержання "транскордонності". Нема з боку
ССВЕ жодної спроби заборонити такі національні винятки.
У той час як ТП 1.6(а) встановлює етичний обов’язок щодо конфіденційності, ТП 1.6(b)
встановлює перелік дискреційних винятків, як-то виняток 1.6(b)(1) "запобігати
вірогідній смерті чи нанесенню тілесних ушкоджень" та винятки 1.6(b)(2) і (3), які
стосуються ситуацій, в яких клієнт скористався послугами адвоката для вчинення
злочину чи шахрайства, що "з достатньою певністю наносять істотну шкоду
фінансовим інтересам або майну іншої особи." ТП 3.3(с) врегульовує ситуації, в яких
виконання обов’язку розголосити (інформацію) може стати обов’язковим у
провадженнях в трибуналі. ТП 4.1(b), якщо його читати разом з ТП 1.2(d), яке накладає
заборону на допомогу адвоката у вчиненні клієнтом злочину чи шахрайства, визначає
ситуації, в яких розголошення інформації може стати обов’язковим, якщо необхідно
уникнути надання такої допомоги. ТП 1.13(с), яке стосується клієнтів з числа
організацій, визначає обмежені обставини, за яких конфіденційна інформація може
бути розголошена задля запобігання нанесенню "значної шкоди" організації-клієнту.
Існують певні винятки й для права адвоката на конфіденційність змісту його
спілкування з клієнтом. Воно є питанням доказового права штату, якщо тільки судовий
процес не відбувається у федеральному суді. Втім, право адвоката на конфіденційність
змісту його спілкування з клієнтом характеризується все більшою універсальністю.
Запропонована норма федерального доказового права 503(b) підсумовує загально
визнані винятки. Переформулювання Американським інститутом права правових норм,
що регулюють діяльність адвокатів, також передбачає певні винятки. Наприклад,
аналогічно вище описаним частинам ТП, положення про право адвоката на
конфіденційність змісту його спілкування з клієнтом передбачають виняток для
ситуацій, в яких клієнт консультується з адвокатом для одержання допомоги для
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вчинення злочину чи шахрайства або іншим чином використовує послуги адвоката з
даною метою.
Професійна таємниця
США є однією з юрисдикцій, на які коментарі ССВЕ посилаються як на такі, де
додержання конфіденційності є обіцянкою клієнту, і які встановлюють заборону на
обіцянку адвоката тримати зміст спілкування між адвокатами у таємниці від клієнта.
ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ("ПАЕ") ТА ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДВОКАТУРУ ТА
АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" ("ЗАКОН")
Обсяг базового обов’язку та його "ярлик"
Основу Правил складає стаття 10, яка посилається на Закон України "Про адвокатуру
та адвокатську діяльність" (тут і надалі – "Закон"). Право адвоката на конфіденційність
змісту його спілкування з клієнтом згадується як у ПАЕ, так і в Законі. Обидва
документи визначають дану концепцію як інформацію, яка стає відомою адвокату в
ході представлення інтересів клієнта та консультування клієнта. Відтак, здається, що це
є широким визначенням загального обов’язку додержуватися конфіденційності,
встановленого в ССВЕ та ТП 1.6, а не звуженим варіантом того, як дане право
визначене в США, і як на нього посилається ССВЕ. Якщо український термін
перекладається на англійську мову справді як “attorney-client privilege”, тоді було б
корисно, щоб у коментарях до Правил зазначалось , що українською мовою цей термін
тлумачиться як обов’язок щодо конфіденційності, а також як зобов’язання системи
правосуддя не порушувати це право, а не звужений спосіб реалізації цього права в
деяких юрисдикціях як доказової концепції.
Тривалість дії та поширення правил на осіб, які працюються на адвоката
Стаття 10 та інші положення Правил передбачають захист інформації клієнта у спосіб,
що задовольняє стандарти ССВЕ. Як і ССВЕ та американські правові норми, стаття 10
Правил встановлює, що дія принципу конфіденційності не обмежена в часі. Крім того,
стаття 10 явно визначає обов’язок адвоката забезпечити додержання принципу
конфіденційності особами, які діють від його імені. Стаття 35 встановлює, що
обов’язки адвоката, що випливають з принципу конфіденційності, продовжують діяти і
після завершення виконання адвокатом договору з клієнтом.
Винятки
Американські адвокати нерідко засвоюють обов’язки, що випливають з принципу
конфіденційності, у спрощений спосіб, але при цьому, здається, забувають про винятки
з етичного обов’язку та винятки в доказових правилах, особливо у ситуаціях, коли
нерозголошення означає участь адвоката у злочині чи шахрайстві клієнта.
ПАЕ містять загальні положення про виконання закону, але це лише підтверджує
думку про те, що коментарі до Правил мають вказувати на місця, де Закон чи інші
норми містять додаткові вимоги чи рекомендації адвокатам, які практикують в Україні.
Аналогічно американському підходу до встановлення винятків у додержанні принципу
конфіденційності та реалізації правила адвоката на конфіденційність змісту його
спілкування з клієнтом, стаття 22 Закону встановлює винятки з обов’язку збереження
адвокатської таємниці. Пункт 4 статті 22 Закону звільняє адвоката від обов’язку
збереження адвокатської таємниці в межах, необхідних для захисту його прав та
інтересів, у разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською
діяльністю (аналогічно ТП 1.6(b)(5) та відповідним виняткам). Відповідно до пункту 6
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статті 22 Закону не є порушенням адвокатської таємниці подання відповідної
інформації в установленому порядку та у випадках, передбачених Законом України
"Про запобігання та протидію легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом…".
Тут ми дісталися суперечливих положень стосовно рекомендації ФАТФ.
Американський підхід до врегулювання ситуації зі злочином чи шахрайством клієнта є
одночасно і ширшим, і вужчим. Передбачений в Україні виняток, здається, дозволяє
компетентному державному органу визначати, що має бути розкрито у певному
випадку . Американський підхід вимагає від адвоката самому визначати, яка
конфіденційна інформація підпадає під виняток, встановлений для випадків, коли
клієнт використовує послуги адвоката для вчинення злочину або шахрайства. Стаття 10
Правил звільняє адвоката від обов’язку збереження адвокатської таємниці в межах,
необхідних для захисту його прав та інтересів, у разі пред’явлення клієнтом будь-яких
вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською діяльністю. Втім у ПАЕ відсутні будь-які
посилання на встановлені Законом винятки для розголошення інформації у зв’язку з
порушенням законодавства про відмивання грошей, фінансування тероризму та
поширення зброї масового знищення.
Професійна таємниця
Стаття 50 Правил практично дублює положення статті 5.3 ССВЕ стосовно
інформування адвокатами один одного з додержанням принципів конфіденційності за
бажанням адвоката. Водночас, у ПАЕ нема посилань на формальне визначення правила
в Україні. Чи додержується Україна американської практики відсутності професійної
таємниці між адвокатами стосовно їхніх клієнтів? На мою думку, Франція є непоганим
прикладом країни, яка додержується принципу збереження професійної таємниці.
ССВЕ визнає прийнятність будь-якого з цих варіантів. Важливо, щоб ПАЕ давали чітко
зрозуміти, на "чиєму боці" Україна себе позиціонує . Можливо існують причини не
включати відповідне положення до Правил, але коментарі мають спрямовувати читача
туди, де він знайде відповідь.

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ НААУ НА
ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ
19

ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РАДИ АДВОКАТСЬКИХ ТА ПРАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ
ЄВРОПИ: ПРИНЦИП (C) №3 «КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ»
“уникнення конфлікту інтересів, як між різними клієнтами, так і між клієнтом та
адвокатом;”
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Правила адвокатської етики України (ПАЕ) видаються сумісними з Ключовим
принципом CCBE (c)(#3) та Розділами 2.7 та 3.2. Хартії CCBE. Вони в достатній мірі
дотримуються основних правил, встановлених для правничих професій в Європі, та
відповідають мінімальним вимогам CCBE щодо транскордонної практики. Висловлені
за результатами аналізу рекомендації мають на меті не привести ПАЕ у відповідність
до стандартів CCBE, а радше визначити, яким чином ПАЕ можна вдосконалити таким
чином, щоб вони надавали більш корисні вказівки для українських правників із
складних питань конфлікту інтересів в діяльності адвоката.
Між тим, ССВЕ в цьому аспекті також містить певні внутрішні неузгодженості.
Наприклад, одним з пунктів, щодо яких існує розбіжність всередині самої ССВЕ, є обсяг
конфіденційної інформації, з якого виникає конфлікт з колишнім клієнтом. Дивіться
детальніше нижче.
Конфлікти інтересів – це сфера, в якій повсякденна функція національного кодексу з
етики як орієнтира з поведінки є особливо важливою. Конфлікти інтересів, за
визначенням, містять в собі складний баланс конкуруючих інтересів. З одного боку,
правник повинен брати до уваги свій обов'язок щодо лояльності до клієнта, право
клієнта на незалежні юридичні поради, не викривлені міркуваннями юриста щодо
інтересів інших клієнтів чи своїх власних, та обов'язок конфіденційності по
відношенню до клієнта. З іншого боку, інколи клієнти, чиї інтереси потенційно здатні
конфліктувати, можуть побачити певні переваги в тому, що їх представлятиме той
самий юрист у певній справі, наприклад, якщо вони збираються заснувати спільний
бізнес. Крім того, як детальніше описано нижче, законодавство та нормативні
положення США є складними, частково це зумовлено тим, що вони "балансують" права
нинішніх та колишніх клієнтів з інтересами потенційних майбутніх клієнтів, в тому, що
дозволяють обирати з широкого кола юристів та запобігають обмеженню юридичної
практики у занадто широкий спосіб. Як вже коротко описувалося, значна кількість
судових позовів у зв'язку з конфліктами інтересів у судах США спричинила
занепокоєння щодо того, що клопотання про дискваліфікацію (відвід) адвоката часто
використовувалися радше як тактика ведення судового процесу, аніж добросовісне
намагання захистити інтереси клієнтів, і що деякі клієнти послуговувалися стратегіями,
які обмежували можливість адвокатів надавати послуги іншим особам, наприклад,
їхнім конкурентам по бізнесу.
Хоча розглядати детально розроблені керівні принципи США з цього питання не є
необхідним чи раціональним, існує кілька способів, за допомогою яких ПАЕ можна
було б зробити кориснішими для адвокатів та клієнтів.
По-перше, як вже зазначалося, деякі статті містять повторення або "дублюють одна на
одну" в певних питаннях. В рамках загального підходу до розробки проектів подібних
документів варто було б виділити "загальні принципи" в одному розділі та не
повторювати їх в конкретних аспектах застосування.
По-друге, як буде описано далі, ПАЕ (як і правила, прийняті у США) передбачають
можливість відмови від урахування потенційного конфлікту інтересів в деяких
ситуаціях за згодою клієнта. Отже, в ПАЕ було б варто додати загальний розділ з
визначенням термінів, включно з визначенням поняття "згоди", в тому числі й того, про
що адвокат повинен інформувати клієнта, та, можливо визначення поняття "письмовий"
(див. Модельні правила (МП) США, наприклад). Що стосується обговорення Статті 16
ПАЕ, то при її викладі в новій редакції слід чітко вказати, що адвокат повинен прямо
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інформувати клієнта про питання потенційного конфлікту з іншими клієнтами, а не
припускати їх існування; принаймні, слід розкрити значення такого аспекту, як "на
вимогу клієнта".
Що стосується конфлікту інтересів, пов'язаних з нинішніми клієнтами, розумним є
підхід США стосовно того, що не всі конфлікти інтересів з поточними клієнтами
повинні передбачати можливість знехтувати ними на вибір клієнта. Натомість, адвокат
повинен дійти незалежного висновку щодо того, чи він/вона здатні в належній мірі
представляти всіх клієнтів у певній справі. Багато клієнтів не можуть зрозуміти всі
складнощі того, що "може статися", щоб належним чином сформувати власне
судження, навіть якщо адвокат пояснить їм можливі наслідки. Більше того, у США
передбачена достатньо серйозна відповідальність адвокатів за дії, які становлять
конфлікт інтересів, щоб вони не забували про необхідність утримуватися від
"ризикованого" представництва спільних інтересів. (Хоча це може бути не такою
суттєвою проблемою для українських адвокатів згідно з положеннями про порушення
фідуціарного обов'язку, недобросовісної практики чи відводу адвоката, все ж адвокатам
слід нагадати, що вони повинні розумно оцінювати, чи зможуть вони належним чином
представляти одночасно двох клієнтів із потенційно конфліктуючими інтересами).
По-третє, законодавство США та МП дедалі точніше розмежовують конфлікт інтересів
між нинішніми клієнтами та конфлікти, що виникають внаслідок представництва
інтересів колишніх клієнтів. Захист клієнтів від поточних конфліктів інтересів охоплює
ширше коло питань, адже тут виникають проблеми не лише конфіденційності, але й
лояльності, наприклад, ситуації, коли під час участі у справи виникає спокуса
"переграти ситуацію" на користь "вигіднішого", "багатшого", "більш бажаного" клієнта.
Що ж стосується колишніх клієнтів, то проблема більшою мірою полягає в захисті
конфіденційності. Отже, у США адвокат може відмовитися від всіх конфліктів інтересів
з попередніми клієнтами, в той час на деякі з конфліктів із поточними клієнтами це
правило не поширюється. Уявні проблеми, пов'язані з представництвом інтересів під
час колишньої роботи в юридичній фірмі (з якою адвокат вже не працює), можуть
"врегульовуватися" так званим одностороннім екрануванням, коли потенційно
скомпрометований адвокат відсторонюється від роботи з певними клієнтами. Обсяг
конфіденційності стосовно справ колишніх клієнтів конкретно визначений. В ПАЕ
можна принаймні ввести вужче та точніше визначення обсягу конфіденційності під час
представництва інтересів колишніх клієнтів, внаслідок яких виникає потенційний
конфлікт інтересів, через який адвокат повинен відмовитися від представництва
нинішнього клієнта.
По-четверте, всі аспекти відносин адвоката з клієнтами містять потенційні конфлікти
між особистими інтересами адвоката та клієнтів  наприклад, гонорар. З одного боку,
положення ПАЕ в Україні, ССВЕ і США всі дають загальну настанову про те, що
інтереси клієнта повинні переважати, настільки, наскільки це є законним, і таке інше.
Знову ж таки, з точки хору "інструкційної" функції національного кодексу, МП США
1.8 виокремлює деякі питання конфлікту між адвокатом та клієнтом, які вникають
настільки часто, що вважається доцільним прийняти конкретні правила з цього
приводу. Як описано нижче, жодні з них не передбачають повної заборони, але в них
виписано, які застереження слід брати до уваги, який тип згоди клієнта може
врегулювати ситуацію, чи переносяться вони на всю юридичну фірму, і таке інше.
Вважається, що для України було б корисно ознайомитися з МП 1.8 та визначити, чи
існують конкретні ситуації конфлікту інтересів між адвокатом та клієнтом, що
виникають доволі часто, і чи слід виписати більше деталізовані інструкції з цього
питання.
КОМЕНТАР ДО ОСНОВНОГО ПРИНЦИПУ CCBE
Коментар визначає три приклади конфлікту інтересів, що забороняють працювати з
клієнтами. Перший – робота з двома клієнтами "в рамках однієї справи, якщо в ній існує
конфлікт, чи ризик конфлікту між інтересами". Друга – коли адвокат "володіє
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конфіденційною інформацією, отриманою від його колишнього чи нинішнього
клієнта". Третя стосується "конфлікту інтересів між клієнтом та адвокатом". Останнє
речення коментаря зазначає, що цей принцип тісно пов'язаний із (CCBE CP b)
конфіденційність, (CCBE CP a) незалежність, та (CCBE CP c) лояльність.
ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ CCBE
Розділ 2.7 CCBE формулює загальний принцип про те, що адвокат повинен “завжди
діяти в найкращих інтересах клієнта і надавати їм пріоритет перед власними інтересами
та інтересами колег по професії.”
У Розділі 3.2 конкретно розглядається конфлікт інтересів. Розділ повторює ті
міркування, які викладено у попередньому коментарі щодо принципу з наступними
уточненнями та доповненнями. Експертом відзначено лише ті відмінності у
формулюваннях , які, на її думку, можуть бути суттєвими при тлумаченні Положення
про принципи ССВЕ та Кодексу поведінки.)
Розділ 3.2.1 додає слово "суттєвий" до фрази про занепокоєння щодо "ризику"
конфлікту.. Пункт 3.2.2 розглядає "конфлікти, що виникли в ході справи" і говорить, що
адвокат повинен припинити представництво всіх зацікавлених клієнтів при виникненні
конфлікту "в будь-якому випадку, коли існує ризик порушення конфіденційності" або
"якщо це може зашкодити незалежності адвоката". За стандартами США,
формулювання коментарів про конфіденційну інформацію від колишнього клієнта, що
перешкоджає представництву нового клієнта, чиї інтереси суперечать інтересам
нинішнього клієнта, є надто широким, оскільки воно вказує, що адвокат повинен
утримуватися від прийняття нового клієнта, якщо він (адвокат) має конфіденційну
інформацію від "…колишнього клієнта". Пункт 3.2.3 дещо звужує це визначення,
зазначаючи, що відмова повинна базуватися на "ризику порушення конфіденційності"
або ситуації, "коли обізнаність адвоката зі справами колишнього клієнта дасть
невиправдану перевагу для нового клієнта". Пункт 3.2.4 "переносить" знання одного
адвоката на всіх інших учасників адвокатського об'єднання.
CCBE не посилається на відмову клієнта враховувати конфлікт інтересів. Крім того, це
не забороняє відмову, і є підстави припустити, що багато національних правил різних
країн, як і ті, що прийняті в США, мають положення про відмову.
ПАЕ, як і МП США, розглядає питання відмови. Це є доцільним лише тоді, коли існує
адекватне визначення того, який тип розкриття інформації про конфлікт інтересів та
згоди необхідний для такої відмови.
КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ CCBE
Коментар до п. 2.7 не додає нічого суттєвого.
Коментар до пункту 3.2 посилається на ситуацію, коли адвокат виступає в ролі
"медіатора" між клієнтами, тоді як в самому розділі Кодексу цей термін не
використовується. Як зазначено нижче, у 2002 році США скасували МП 2.2 щодо ролі
адвоката як посередника, дійшовши висновку, що така роль була надто "обтяжливою"
для адвокатів. З одного боку, американські адвокати можуть виступати посередниками,
які не "представляють" жодного клієнта (МП 2.4) або здійснювати спільне
представництво (МП 1.7), в якому адвокат працює з клієнтами щодо того, як вони
будуть діяти в спільній справі, де клієнти мають потенційно відмінні інтереси,
наприклад, створення спільного бізнесу, розробка схеми розподілу нерухомості
подружньою парою тощо. Однак у США вирішили, що здійснення наступного кроку до
ролі адвоката як водночас і "посередника", і фахівця, що здійснює належне
представництво інтересів обох сторін, є непослідовним і обтяженим проблемами як для
адвокатів, так і для клієнтів. В інших аспектах, коментар до CCBE 3.2 не додає нічого
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нового, крім застереження щодо того, як розглядати умовні проблемні питання, що
стосуються англійських баристерів.
ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДУ ТА ПІДХОДУ США
Кілька "ключових тез" наведеного нижче розгорнутого пояснення..
- Законодавство про конфлікт інтересів є найбільш складним і розвинутим аспектом
закону про професійну відповідальність у США. Цій темі експерт присвячує приблизно
25% із 42-годинного курсу в США з питань професійної відповідальності, оскільки вона
була найбільш складною і важкою і жоден адвокат у США не повинен її ігнорувати.
- За відсутності серйозної "нечесності" з боку адвоката, конфлікти серед клієнтів
адвоката, як правило, не є предметом дисциплінарної відповідальності адвоката. Вони,
однак, можуть мати досить серйозні наслідки у формі відводу від представництва
клієнта в суді та у формі позовів громадян проти адвокатів про відшкодування цивільної
відповідальності. Разом з тим ситуація конфлікту між власними інтересами адвоката
та інтересами клієнта часто є предметом дисциплінарної відповідальності.
- Законодавство США щодо конфлікту інтересів є складним частково через те, що
переносить конфлікт інтересів одного адвоката на всіх юристів фірми. Адвокати США
часто працюють у дуже великих фірмах та мають клієнтів із складними
корпоративними зв'язками.
- Як і в положеннях CCBE та українського законодавства, обов'язок конфіденційності
адвоката США залишається в силі після закінчення представництва поточного клієнта.
Обов'язок лояльності також вважається загалом таким, який триває протягом всього
періоду, поки адвокат представляє клієнта. Правові норми і правила США, однак,
формулюють занепокоєння тим, що занадто широке визначення конфлікту інтересів
щодо майбутніх клієнтів обмежує не тільки адвокатську практику, а й вибір адвокатів
для клієнтів. Крім того, клієнти можуть, а інколи і застосовують "творчі" підходи до
правил про конфлікт інтересів для обмеження доступу супротивників до адвокатів.
Позови щодо конфлікту інтересів настільки широко застосовуються у випадках
дискваліфікації, що суди враховують їх як можливу тактику ведення судового процесу.
Законодавство про конфлікти інтересів США настільки складне, оскільки воно
намагається вийти за межі принципу "не можна в жодному випадку", щоб визнати, що
можливість клієнта вільно обирати клієнтів також є фактором, який слід враховувати.
Законодавство про конфлікт інтересів є найбільш складним та розвинутим аспектом
закону про професійну відповідальність у США. У період між дією Модельного кодексу
про професійну відповідальність 1969 року та його заміною Модельними правилами
професійної поведінки в 1983 році, суди США розглядали хвилю справ про конфлікт
інтересів, оскільки це питання може бути порушено в клопотанні супротивної сторони
про дискваліфікацію адвоката (і всієї адвокатської фірми). Подібним чином,
звинувачення адвоката в тому, що він діє в умовах конфлікту інтересів, може бути
однією з підстав для подання клієнтом позову проти адвоката за порушення
фідуціарного обов'язку або недобросовісної практики. У деяких юрисдикціях США такі
позови про відшкодування шкоди можуть бути подані також третіми особами, що
постраждали через дії адвоката.
Хоча, як вже описано , в МП сьогодні містяться численні правила, що визначають
конфлікти інтересів, а також численні пояснювальні коментарі, конфлікти інтересів
серед клієнтів найчастіше вирішуються описаними вище засобами, наприклад,
дискваліфікація адвоката як юридичного радника сторони, позови про відшкодування
шкоди в порядку цивільної відповідальності від клієнтів або третіх осіб. Оскільки
більшість штатів США вимагають від обвинуваченого у кримінальному процесі
доведення його "фактичної невинуватості", а не тільки порушення адвокатом обов'язку,
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якщо він подає позов про відшкодування шкоди через недобросовісне виконання
професійних обов'язків, звинувачення в недобросовісному виконанні обов'язків
адвоката у кримінальному процесі рідкісні. Проте конфлікт інтересів адвоката може
бути приводом для обвинуваченого у кримінальному провадженні вимагати
повернення справи на новий судовий розгляд (або квазі-кримінальних справах, таких
як депортація),на підставі того, що адвокат нібито надавав неналежної якості правову
допомогу.
Конфлікт інтересів серед клієнтів рідко розглядається в дисциплінарних провадженнях
щодо адвокатів, хоча дисциплінарні питання іноді стосуються серйозних питань
конфлікту між адвокатом та клієнтом. Хоч дисциплінарні органи загалом не
налаштовані слухати конкретні справи стосовно адвокатів, які діють у конфлікті
інтересів по відношенню до клієнта, вони можуть розглядати дисциплінарні
провадження щодо адвокатів, якщо суд виявив фактичну дискваліфікацію, порушення
службових обов'язків або надання неналежної правової допомоги адвокатом.
Це, зокрема, може бути правдою, якщо б було виявлено, що адвокат діяв приховано, в
інший спосіб нечесно, і одержав суттєві вигоди для себе чи іншого клієнта за рахунок
клієнта. Конфлікти інтересів серед клієнтів часто є складними і дуже залежать від
конкретних фактів у відповідній справі. Втім виглядає, що органи адвокатського
врядування схильні дещо "відсторонюватися" від цих питань, оскільки визнають, що
суддя, який веде розгляд справи по суті, краще обізнаний із ситуацією, щоб оцінити
потребу в якихось заходах щодо конфлікту інтересів.
Як описано у вступі, головною функцією національного кодексу має бути комплексне,
повсякденне керівництво щодо того, "як вчинити ". Отже, Модельні правила 1983 року
та внесені з того часу поправки було переглянуто та розширено в частині інструкцій
щодо конфлікту інтересів, хоча, як вже зазначалось , проблеми конфлікту інтересів між
клієнтами рідко є підставою для дисциплінарного розгляду органами адвокатури.
Модельний кодекс 1969 року містив лише деякі загальні застереження. У МП є кілька
розділів та численні коментарі. Значною мірою вони кодифікують судову практику як
"переосмислення" норм.
МП 1.7 та 35 коментарів до них стосуються конфліктів інтересів з поточними клієнтами.
МП 1.7 і коментарі до них були переглянуті кілька разів, оскільки в судовій практиці та
висновках про професійну етику виникають нові ситуації, і тому, що дуже важко
розробляти "універсальні правила" для вирішення безлічі способів виникнення
конфліктних ситуацій. МП 1.7 (b) дозволяє адвокату запитувати інформовану згоду
клієнта на представництво в ситуації, яка відповідає загальному стандарту 1.7 (b), якщо
адвокат "обґрунтовано вважає", що може "забезпечити компетентне та ретельне
представництво кожного клієнта, якого стосується конфлікт інтересів", представництво
не заборонено законом, і представництво не передбачає підтвердження з боку одного
клієнта про позов проти іншого в тій же справі перед колегією суддів. Це правило,
поєднане з правилом умовного перенесення конфлікту інтересів в п.1.10, означає, що
кожен адвокат навіть у надзвичайно великій фірмі повинен запитувати клієнта про
відмову від врахування конфлікту інтересів, перш ніж фірма візьме в роботу справу, що
суперечить інтересам поточного клієнта, навіть якщо ці справи розглядають офіси на
різних континентах та з абсолютно не пов'язаних між собою питань. Велика кількість
американських фірм не лише має численні офіси, але також часто обслуговує клієнтів з
складними корпоративними зв'язками, тому уявлення про негативні наслідки для
"клієнта" може бути досить далекосяжним. Як правило, корпоративні клієнти часто
відмовляються від урахування конфлікту інтересів за незв'язаними між собою та не
пов'язаними з судовими справами питаннями, але, як правило, не люблять дозволяти
будь-якій фірмі, що їх представляє, братися за будь-яку судову справу проти них. МП
1.7 [C] 22 розглядає питання, коли адвокат може вимагати "попередньої відмови від
урахування конфлікту інтересів" з потенційними майбутніми клієнтами, чиї інтереси
суперечать інтересам клієнта, справу якого адвокат збирається взяти. Коментар 24
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стосується "позиційних конфліктів", наприклад, відстоювання суперечливих позицій
клієнтів з одного питання. Інші коментарі описують додаткові конкретні ситуації, що
виникають з певною частотою.
МП 1.8 розглядає конфлікт між адвокатом і клієнтом. Це правило має 11 секцій, кожна
з яких розглядає різні конфлікти, які вважаються серйозними та достатньо поширеними
для того, щоб розглянути спеціальні рішення щодо них: (а) ділових операцій з
клієнтами; (b) використання клієнтської інформації на шкоду клієнту; (c) прижиттєві та
заповітні подарунки від клієнтів; (d) права на висвітлення історії представництва
інтересів клієнта у ЗМІ; (е) фінансова допомога клієнтам; (f) винагорода від третіх осіб
за представництво клієнта; (g) спільне вирішення позовних претензій для декількох
клієнтів; (h) обмеження відповідальності адвоката за неналежне виконання обов'язків
та врегулювання спорів з клієнтами; (i) набуття частки власності у предметі судового
розгляду; (j) статеві стосунки з клієнтами; (k) коли вимоги попередніх розділів
поширюються на асоційованих адвокатів та коли вони особисто стосуються лише
залучених адвокатів. Жоден з підрозділів МП-1.8 не є безумовною "абсолютною
забороною". Вони, скоріше, визначають критерії та умови щодо того, коли предмет
конфлікту інтересів заборонений, у порівнянні з тим, коли представництво може
здійснюватися, якщо виконуються певні умови.
МП 1.9 - це правило про колишніх клієнтів. Представництво, що суперечить інтересам
колишнього клієнта, обмежується лише ситуаціями "тієї самої або істотно пов'язаної
справи, в якій інтереси цієї особи суттєво шкодять інтересам колишнього клієнта" (МП
1.9 (а)). Проте, у випадку такого протиріччя завжди може застосовуватися відмова від
урахування конфлікту інтересів "з інформованою згодою колишнього клієнта.
Підтвердженою в письмовій формі" (MП 1.9 (a)). Як згадувалося вище, CCBE 3.2.3
містить формулювання, які виглядають надміру широкими у цьому питанні. Коментар
це трохи звужує, але його надто узагальненим для того, щоб збалансувати інтереси
колишніх клієнтів і потенційних клієнтів. CCBE також не містить положень щодо
відмови клієнта від урахування конфлікту інтересів.
МП 1.9 (с) додає, що адвокат не може використовувати (або розкривати) інформацію
"стосовно представництва, яка шкодить колишньому клієнту", із застереженням "крім
випадків, коли Правила дозволяють або вимагають цього щодо клієнта, або коли
інформація стала загальновідомою".
МП 1.10 - правило умовного перенесення конфлікту інтересів одного адвоката на всю
фірму.
МП 1.11 визначає конфлікт інтересів щодо колишніх та чинних урядовців та
службовців.
МП 1.12 визначає обмежені конфлікти щодо колишніх суддів, арбітрів, спеціалістів з
медіації або інших нейтральних третіх осіб.
МП 1.13 стосується представництва клієнтів в рамках організації. Хоча це не тільки
правило конфлікту інтересів, його специфіка полягає у визначенні того, що повинен
робити адвокат, коли він/вона визначає, що працівник чи посадова особа організації діє
всупереч інтересам клієнта-організації, та у певному сенсі становить правило
"конфлікту інтересів".
МП 1.18 (с) і (d) встановлюють попереджувальні правила щодо того, як вести дискусії
з потенційними клієнтами без "виключення" з існуючих відносин із клієнтами через
конфлікт або необґрунтованого обмеження майбутнього представництво, якщо адвокат
відхиляє справу.
МП 1.11 завжди "пом'якшувало" дискваліфікацію, яка переноситься на всю фірму через
"компрометуючого" адвоката, який перейшов з державної на приватну практику. Це
було зроблено з міркувань того, щоб не відвертати адвокатів від державної служби. Це
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"пом'якшення" полягало в застосуванні "односторонніх екранів", що означає, що
компанія може створити "захисний екран" навколо компрометуючого адвоката без
згоди клієнта. З відносно недавнього часу МП 1.10 були змінені таким чином, щоб
дозволити таке ж етичне обмеження, яке б "відмежовувало" компрометуючі зв'язки
адвокатів у приватних фірмах, які представляли клієнта у колишній фірмі.
Коментар CCBE стосується занепокоєння щодо незалежності, а також конфіденційності
та лояльності. Американське законодавство про конфлікти інтересів визнає, що
адвокати повинні діяти для клієнтів незалежно від впливу інших. МП 1.8 (f) є
спеціальним правилом стосовно оплати гонорарів третьою особою. МП 5.4 є загальним
правилом про професійну незалежність. Законодавство США, однак, зазвичай не згадує
про незалежність від впливу третіх осіб у розділі "Конфлікт інтересів", хоча в цьому
питанні визнає ті ж самі застереження.
ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ («ПАЕ») ТА ЗАКОН УКРАЇНИ»ПРО АДВОКАТУРУ НА
АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ» («ЗАКОН»)
У статті 6 ПАЕ закріплено принцип незалежності, стосовно того, що при виконанні
доручення клієнта адвокат не повинен керуватися вказівкою інших осіб.
Стаття 9 ПАЕ стосується неприпустимих конфліктів інтересів. Перший абзац є
загальним визначенням конфлікту між інтересами адвоката та його професійними
обов'язками щодо клієнта. У другому абзаці конфлікти з нинішніми клієнтами, але,
здається, там йдеться про можливість відмовитися від врахування конфлікту інтересів
за "письмової згоди". У третьому абзаці мова йде про "конфлікти в процесі ведення
справи", які виникають внаслідок отримання конфіденційної інформації від нового
клієнта. Четвертий абзац повертається до конфлікту інтересів між адвокатом та
клієнтом. Видається, що краще поєднати перший і четвертий абзаци щодо конфлікту
інтересів адвоката та клієнта, а не "розбивати" їх двома проміжними абзацами про
конфлікт інтересів між клієнтами. Остання частина стосується зобов'язання припинити
представництво в разі виникнення конфлікту.
Стаття 16 ПАЕ стосується інформації, яку адвокат має надавати потенційному клієнту
"на вимогу клієнта". Частина абзацу стосується належної кваліфікації. І в іншій частині,
вочевидь, ідеться про конфлікт інтересів. Статті 9 і 20 забороняють приймати доручення
клієнта у випадку існування конфлікту інтересів. Стаття 21 щодо прийняття справ для
виконання ролі медіатора між клієнтами визначає, що необхідно для письмової згоди, а
також вказує про незалежне судження, яке адвокат має зробити щодо того, чи він/вона
"здатні" адекватно представляти декілька сторін в посередництві серед них.
Можливо, посилання на конфлікт інтересів слід виключити зі статті 16 ПАЕ, щоб було
зрозуміло, що інформація про потенційний конфлікт – не те, що адвокат повинен
надавати лише за "вимогою клієнта". Те, що інші розділи категорично забороняють таке
представництво без згоди, виглядає непослідовним. ПАЕ, здається, лише визначає згоду
з метою відмови від врахування конфлікту інтересів у посередництві серед клієнтів.
Обидва поняття "підтверджені письмово" та "інформована згода" визначені в МП. (МП
1.b) та (e)) Ці визначення дають корисну настанову щодо того, про що клієнту необхідно
повідомити, щоб згода була чинною. Згода в ПАЕ згадується і в інших місцях, зокрема
щодо відмови від конфіденційності. Я думаю, було б корисно, як у МП, виділити
загальний розділ для визначення термінів та включити до нього принаймні такі поняття,
як "згода", зокрема те, яку інформацію адвокат повинен надати для того, щоб згода
клієнта вважалася інформованою та дієвою. Така інструкція не тільки призначена для
захисту клієнтів, але і надає юристам поради щодо того, що робити в такій ситуації (і
деякий захист, якщо вони це роблять). Крім того, Стаття 21 ПАЕ визначає рішення, яке
адвокат повинен прийняти самостійно, порівняйте з МП 1.7 (b) (1), перед тим, як
представляти клієнтів у посередництві між ними. Стаття 9 ПАЕ також може містити
подібне положення про те, що адвокат повинен спиратися на свої незалежне судження,
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подібно до статті 21 ПАЕ (третій підрозділ першого абзацу), стосовно того, чи він/вона
може "виконувати роботу", а не покладатися виключно на згоду клієнта.
Стаття 20 ПАЕ певним чином повторює зобов'язання Статті 9 щодо уникнення
конфлікту інтересів. Мені здається, що статті 9 і 20 варто було б об'єднати, щоб
запобігти плутанині.
Стаття 21 про посередництво між клієнтами й вона включає визначення достатньої
згоди та вимагає незалежної оцінки ситуації адвокатом.
Більш доречним виглядає американський підхід до визначення достатньої згоди
загалом для цілей всього кодексу та встановлення вимоги щодо незалежного судження
з боку адвоката, перш ніж навіть запитувати згоду клієнта при потенційному поточному
конфлікті інтересів між клієнтами. В іншому місці МП США правило МП 2.2 про
адвоката як посередника було скасовано у 2002 році з тих міркувань, що воно надто
"обтяжливе" за наслідками. МП 2.4 стосується адвокатів, які виконують роль медіатора
чи іншої нейтрально третьої особи, але в цій ситуації має бути ясно, що адвокат не
"представляє" жодну зі сторін. Як описано вище, адвокати можуть представляти
декількох клієнтів у тому випадку, коли вони не мають прямих підстав для протиріч,
наприклад, створення спільного бізнесу. Це, по суті, вимагає певною мірою
спрямовувати дискусію між сторонами щодо угоди, яку вони хочуть досягти,  але
правила США формулюють це з точки зору належного "представництва" всіх сторін з
інформованою згодою про базові правила для цього взаємного представництва, яке
відрізняється від формулювання щодо "посередництва" між ними.
Стаття 54 ПАЕ вимагає, щоб участь адвоката у суспільній, науковій чи громадській
діяльності мала враховувати необхідність дотримання професійних обов'язків, які
повинні мати пріоритет. Втім виникають деякі загальні питання про те, чи не було б
краще визначити ці обов'язки коротшим та простішим набором правил замість того,
щоб повторюватися про обов'язки, які дублюють один одного. Втім, саме по собі це не
здається проблематичним.
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ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РАДИ АДВОКАТСЬКИХ І ПРАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ
ЄВРОПИ: ПРИНЦИП (F) № 6 "ГОНОРАР (ВИНАГОРОДА) АДВОКАТУ"
"Справедливе поводження з клієнтами у частині тарифів на послуги адвоката"
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Як зазначалося у вступі, набір національних правил має давати адвокату за можливості
"єдиний путівник" з рекомендаціями про те, як діяти у повсякденній практиці .
Щонайменше він має містити у коментарях посилання на положення в "іншому законі",
наприклад, у Законі України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" (тут і надалі –
"Закон"), що стосуються етичних обов’язків. Наприклад, американські етичні правила
вказують на те, що суть права адвоката на конфіденційність змісту його спілкування з
клієнтом викладена у доказовому праві. Пункт 1.6(С) 3) Типових правил США (тут і
надалі – "ТП США"), як і ТП 3.4, посилається на "не незаконне" перешкоджання
доступу іншої сторони до документів чи інших матеріалів, які потенційно мають
доказову цінність. Коментар [2] відсилає читача до "застосовних правових норм", що
регулюють знищення документів, які можуть стати на заваді правосуддю. Такі норми
інколи різняться за штатами та можуть відрізнятися від відповідних федеральних
правових норм.
Доречно було б виконати ретельний порівняльний аналіз Правил адвокатської етики
(тут і надалі – "ПАЕ") та Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
для з’ясування наявності у Законі положень, що встановлюють вимоги до адвокатів, які
не відображені у ПАЕ. Крім того, слід проаналізувати, чи існують аналогічні вимоги
стосовно судової практики в інших нормативно-правових документах. Що стосується
гонорару (винагороди) адвокату, то Стаття 27 Закону обумовлює, що договори про
надання правової допомоги, які можуть встановлювати розмір винагороди, укладаються
в письмовій формі. Закон, як може видатися , містить положення про те, що розмір
винагороди має визначатися, виходячи з витраченого адвокатом часу, хоча це не
відповідає деяким іншим положенням розділу. Це, здається, відрізняться від того, як
стаття 28 Правил визначає порядок визначення розміру гонорару.
ССВЕ використовує загалом такий же принцип визначення розміру гонорару, який
встановлено в США,– "справедливий та обґрунтований". У ПАЕ та Законі вживається
вираз "у розумних межах"; не буде зайвим додати також слово "справедливий" (розмір
гонорару) для забезпечення відповідності положенням ССВЕ.
ССВЕ вказує на дві сфери, в яких багато національних юрисдикцій сьогодні різняться.
Перша: чи можуть правові послуги надаватися суб’єктами, чиї інвестори включать осіб,
які не є адвокатами, належать до керівництва, і одержують частку гонорарів. Таку
ситуацію інколи описують як "альтернативна бізнес структура" та "мульти
дисциплінарна практика". Традиційно у багатьох юрисдикціях існували правила, що
забороняли створення альтернативних бізнес структур та мульти дисциплінарних
практик. Австралія та Великобританія очолили проведення радикальних змін у цьому
напрямку . Багато юрисдикцій розглядають можливість проведення аналогічних змін.
Друга: чи дозволяється встановлювати розміру гонорару в залежності від виграної суми
чи інших одержаних клієнтом вигод. Така схема визначення розміру гонорару існує в
американській системі протягом тривалого часу, але заборонена у багатьох інших
країнах. Як вказує ССВЕ, ці відмінності є справжніми хащами для транскордонного
адвоката. Українські ПАЕ викладені не настільки чітко, як могли би бути, у тому числі
й щодо розподілу спільного гонорару та комісії за спрямування клієнта.
Пов’язані з гонораром питання характеризуються значним потенціалом породження
транскордонних конфліктів, тому важливо, щоб українські та іноземні адвокати,
практика яких пов’язана з Україною, могли би легко зрозуміти українські ПАЕ.
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КОМЕНТАР ДО ОСНОВНОГО ПРИНЦИПУ ССВЕ
Коментар містить додаткові деталі стосовно того, що таке справедливе поводження:
повне розголошення інформації клієнту; справедливість та обґрунтованість;
додержання законів та професійних правил, які поширюються на адвоката. У коментарі
дається таке обґрунтування накладання цих обмежень: встановлення розміру гонорару,
за своєю природою, несе в собі притаманну йому небезпеку виникнення в адвоката
конфлікту інтересів.
ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ССВЕ
Стаття 3 Кодексу поведінки ССВЕ містить п’ять розділів, що стосуються гонорарів.
Розділ 3.3 забороняє pactum de quota litis, тобто укладання угоди між адвокатом і
клієнтом до ухвалення остаточного рішення у справі, що розглядається, в якому клієнт
є однією із зацікавлених сторін. Відповідно до такого договору клієнт зобов'язується у
разі отримання рішення на його користь виплатити адвокату винагороду у формі
грошової суми або в будь-який інший спосіб. Відповідно до розділу 3.3.3 це поняття не
включає тип винагороди, який у США називається “contingency fee” і встановлюється
як частка вартості питання. Якщо відповідні закони і правові норми це дозволяють, дане
положення Кодексу поведінки ССВЕ не забороняє гонорари таких типів.
Розділ 3.4 перевизначає три складові справедливого поводження, визначені у згаданому
вище коментарі.
Розділ 3.5 обмежує суму коштів, що їх клієнт сплачує в рахунок гонорару чи витрат
адвоката, до прийнятної величини. При цьому, однак, зазначається, що якщо клієнт не
сплачує погоджену суму, адвокат має право розірвати договір з ним/нею , якщо це не
призводить до порушення загальних правил розірвання договорів, встановлених у
розділі 3.1.4
Розділ 3.6 посилається на національні правила і закони у частині правомірності
розподілу гонорару з особами, які не є адвокатами. Наприклад, у Великобританії такий
розподіл гонорару дозволяється для альтернативних бізнес структур. Розділ 3.6.2
звільняє від розподілу виплати спадкоємцям померлого адвоката та нерозподілені
гонорари, що переходять до правонаступника практики адвоката, який вийшов у
відставку.
У розділі 3.7 сказано, що адвокат має прагнути зробити свої послуги ефективними за
ціною настільки, наскільки це можливо, і пропонувати клієнту прийнятні для
останнього схеми врегулювання спору, альтернативні методи врегулювання спору або,
якщо це доречно, спрямовувати його до інших надавачів правової допомоги.

КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ССВЕ
У Коментарі до розділу 3.3 пояснюється різниця між "неврегульованим" гонораром, що
залежить від результату розгляду справи, та гонораром, який залежить від результату
розгляду справи, але є "підпадає під достатнє регулювання та контроль з метою захисту
клієнта і забезпечення належного відправлення правосуддя."
Коментар до розділу 3.4 підтверджує існування у багатьох країнах "механізму"
регулювання розмірів гонорарів адвокатам. Він посилається на директиву Establishment
Directive 98/5/EC, відповідно до якої адвокат, який одержав свідоцтво про право заняття
адвокатською діяльністю в одній країні ЄС, а практикує в іншій, може підпадати під
правила встановлення розмірів гонорару, які діють в обох країнах.
Коментарі до розділів 3.5, 3.6 не містять суттєвої інформації на додачу до змісту цих
положень кодексу.
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У коментарі до розділу 3.7 зауважується, що адвокат може не знати, як система правової
допомоги функціонує в іншій країні, через що він мусить ознайомитися з нею.

ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДУ ССВЕ ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДХОДУ
Аналогічно Кодексу ССВЕ, ТП 1.55 встановлює загальні стандарти визначення
справедливого та прийнятного розміру гонорару. У пункті ТП 1.5(а) перелічуються
чинники, що можуть враховуватися при з’ясуванні, чи є розмір гонорару справедливим
і прийнятним. Пункт ТП 1.5(b) представляє собою аналогічне американське правило
щодо розголошення. Пункт ТП 1.5(с) регулює гонорар, що залежить від результату
розгляду справи, який протягом багатьох років є частиною американської системи як
такий, що забезпечує наявність правових послуг.
Визначення розміру гонорару залежно від результату є звичною практикою у справах,
пов’язаних із спричиненням шкоди здоров’ю фізичних осіб. Інколи законодавство або
правила етики штатів накладають обмеження на розмір таких гонорарів, наприклад, не
більше певної частки виграної суми. Альтернативні до погодинної ставки схеми
визначання розміру гонорару все більше стають звичними серед адвокатів, які
працюють із заможними клієнтами. Такі схеми інколи пропонуються клієнтам, яким по
кишені погодинна оплата, у тому числі корпоративним клієнтам. Відтак, у США
гонорари, розмір яких залежить від результату розгляду справи, стають звичними не
лише у справах про завдання шкоди здоров’ю фізичних осіб. Пункт ТП 1.5(d) забороняє
використання цієї схеми у сімейних і кримінальних справах. Пункт 1.5(е) встановлює
правила розподілу гонорару серед адвокатів з різних компаній. Розділ ТП 5.4
встановлює заборону на наявність в об’єднанні адвокатів осіб, які не є адвокатами,
зовнішні інвестиції у адвокатські компанії, а також управління компаніями, що надають
правові послуги, особами, які не є адвокатами. З поширенням альтернативних бізнес
структур у таких країнах як Великобританія й Австралія, з’являються рекомендації та
прогнози щодо того, що США слід додержуватися цієї тенденції, але дотепер цього не
сталося.
ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ("ПАЕ") ТА ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДВОКАТУРУ ТА
АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" ("ЗАКОН")
Статті 28, 29, 30, 31 ПАЕ безпосередньо стосуються питань виплати гонорарів.
Як буде зазначено далі , стаття 27 Закону, пропонує, щоб розмір гонорару
встановлювався договором про надання правової допомоги, який має укладатися в
письмовій формі, за винятком випадків, вказаних у частині 2, у яких договір може
вчинятися усно. Такий підхід збиває з пантелику. .
Відповідно до статті 28 ПАЕ адвокат має право визначити розмір гонорару "у розумних
межах". Однак у ПАЕ відсутні існуючі в кодексі ССВЕ (та ТП США) обмеження за
ознакою "справедливості та обґрунтованості". Стаття 28 ПАЕ ввібрала деякі, але не всі
норми Статті 27 Закону. У статті 28 Правил не згадується, що розмір гонорару має
залежати від витраченого адвокатом часу. Слід ретельно проаналізувати ПАЕ і Закон
на відповідність одне одному.
ПАЕ врегульовують кілька питань, які не охоплюються кодексом ССВЕ, наприклад,
виплати після розірвання договору між адвокатом і клієнтом.
У третьому абзаці статті 6 зазначено , що "адвокат може ділити свій гонорар з іншими
особами, якщо це не заборонено актами законодавства про адвокатуру та адвокатську
діяльність". Я не знайшла аналогічного положення у Законі. З огляду на суперечливість
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даного питання у зв’язку з тим, що деякі країни перейшли до моделі альтернативних
бізнес структур, та зважаючи на спірний характер поділу гонорару та стягнення плати
за спрямування клієнта, важливо , щоб ПАЕ чітко визначали, що є дозволеним, а що
забороненим , або принаймні містили б більш конкретні посилання на Закон, хоч він
взагалі не регулює дане питання.
Пункт 4 частини 1 статті 1 Закону містить визначення "договору про надання правової
допомоги", відповідно до якого клієнт зобов’язується оплатити надання правової
допомоги. Відповідно до статті 27 такі договори повинні укладатися у письмовій формі
за винятком двох випадків, встановлених частиною 2 статті 27. Як це розуміти?
У статті 30 Закону зазначається, що порядок обчислення гонорару, підстави для зміни
його розміру, порядок його сплати тощо визначаються в договорі про надання правової
допомоги. Частина 3 статті 30 перелічує чинники, що можуть враховуватися при
встановленні розміру гонорару, але перелік закінчується словами "та інші істотні
обставини". Стаття вимагає, щоб розмір гонорару був "розумним". Але далі
зазначається, що гонорар "має враховувати витрачений адвокатом час". Остання фраза,
здається, запобігає тому, щоб гонорар був поставлений в залежність від результату
розгляду справи клієнта,– те що у США назвали би "contingency agreements" або "value
billing". Частина 2 статті 30 допускає встановлення фіксованого розміру гонорару, але
якщо її читати у поєднанні з частиною 3, то можна дійти до висновку, що фіксований
розмір гонорару має спиратися на певну оцінку витрат часу адвоката. З огляду на те, що
фіксований розмір гонорару встановлюється наперед, то складно встановити, як він
завжди "враховуватиме витрачений адвокатом час". У більшості випадків це будуть
оцінки витрат часу. Дуже важливо опрацювати всі деталі.
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ХАРТІЯ ОСНОВНИХ ПРИНЦИПІВ РАДИ АДВОКАТСЬКИХ І ПРАВНИЧИХ ТОВАРИСТВ
ЄВРОПИ: ПРИНЦИП (G) № 7 "КОМПЕТЕНЦІЯ"
"Професійна компетенція адвоката"
ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Найперше запитання полягає в тому, чи стосується компетенція того, чим адвокат
"володіє", тобто знань і навичок, на противагу тому, що адвокат "робить". Іншими
словами, чи діє адвокат компетентно, у тому числі чи демонструє він/вона при цьому
належні сумлінність й ентузіазм. Адвокат може мати чудові підготовку й досвід, але
діяти доволі "не компетентно", тому що не витрачає достатньо часу і зусиль для
належного представництва інтересів клієнта – чи то через надмірну завантаженість або
певні негаразди, чи то просто через неуважність. Як описано далі , американський
підхід передбачає менший акцент на компетентність, з якою адвокат "починає", на
противагу тому, що адвокат "одержує", і що адвокат "робить". Наприклад,
американські правила явно декларують, що компетентність у тому чи іншому питанні
може бути надбана в результаті навчання і докладання зусиль.
Спочатку експертом виконано аналіз на предмет конфіденційності, конфліктів інтересів
та встановлення тарифів на послуги. Ці три теми є дещо відособленими. ССВЕ та
національні кодекси дають доволі однакове розуміння змісту кожної теми. Як
згадувалося вище, визначення того, що включає "компетентність", може мати значення,
що різняться між собою більшою мірою. Між тим цей аналіз не охоплює всього , що
може включати компетентність.

КОМЕНТАР ДО ОСНОВНОГО ПРИНЦИПУ ССВЕ
У коментарі йдеться спочатку про "належну професійну поведінку та підготовку", а
потім про післядипломне навчання (безперервний професійний розвиток). Останньому
приділяється все більше уваги з огляду на стрімкі зміни у законодавстві, практиці,
технологічному та економічному середовищі. У коментарі зазначається також, що
професійні правила "нерідко наголошують" на необхідності відмовлятися від справ, з
якими адвокат не може впоратися через недостатню для таких справ компетентність. Ці
міркування стосуються складової компетентності "чим адвокат володіє ".

ПОЛОЖЕННЯ КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ССВЕ
У розділі 3.1.3 Кодекс поведінки ССВЕ вказано, що адвокати "не мають права"
займатися справами, для яких, як їм відомо чи має бути відомо, їхня компетентність є
недостатньою для того, щоб діяти самостійно без співпраці з іншим адвокатом, який
володіє необхідною компетентністю. Цей розділ містить також застереження, що
адвокати зобов’язані оцінити, чи мають вони достатньо часу для представництва
інтересів клієнта.
Розділ 3.1.3 очевидно посилається на обов’язок адвоката перед потенційним клієнтом
мати необхідну компетенцію у справі того. Розділ 5.2.1 розширює цей обов’язок:
"колега з іншої країни – члена ССВЕ – не має права приймати доручення у справі, з
якою він не може впоратися через брак компетентності". У такому разі адвокат має
допомогти адвокату з іншої країни знайти інформацію, потрібну для пошуку адвоката з
необхідною компетенцію.
Розділ 3.1.2 доповнює поняття компетентності: "Адвокат зобов’язаний консультувати і
представляти клієнта оперативно, сумлінно й старанно."
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Розділ 5.8 посилається на підтримання та розвиток професійних знань і навичок "з
належним врахування європейського виміру професії".
Може видатися на перший погляд , що Кодекс поведінки ССВЕ не містить вимоги про
старанність у задоволенні законних вимог клієнта настільки явно, як Типові правила
США (ТП США). Однак десять принципів ССВЕ включають принцип (е) №5 стосовно
лояльності до клієнта, відповідно до якого інтереси клієнта стоять вище інтересів
адвоката чи третіх осіб. Далі у розділі4.3 йдеться про захист клієнта з честю і мужністю
що стосується теми старанності . Відтак, дані концепції представлені у Кодексі
поведінки ССВЕ, але не в "компетентності", а в іншій категорії.
КОМЕНТАР ДО КОДЕКСУ ПОВЕДІНКИ ССВЕ
Коментар не містить істотно важливу інформацію на додачу до інформації у
проаналізованих вище розділах.
ПОРІВНЯННЯ ПІДХОДУ ССВЕ ТА АМЕРИКАНСЬКОГО ПІДХОДУ
ТП США 1.1 встановлює обов’язок щодо компетентності. Компетентність визначається
як задоволення вимоги про наявність в адвоката "правових знань, навичок, підготовки
та скрупульозності, які є обґрунтовано необхідними для представництва інтересів
клієнта". У коментарі [2] зазначається, що компетентність може бути набута через
"необхідне навчання" та співпрацю з іншим адвокатом. У коментарі йдеться також, що
"тільки-но допущений до роботи адвокат може бути таким же компетентним у
практичні роботі, як і практикуючий адвокат з тривалим досвідом" у контексті
коментаря, який посилається на базові навички, опановані в ході правового навчання, а
також на навчання та зусилля, що їх необхідно докласти, щоб набути необхідної для
певної справи компетентності. Хоча у коментарях про це явно не йдеться, судова
практика та висновки з етичних питань інколи вказують на можливу неприйнятність
стягнення з клієнта плати на покриття витрат на додаткове навчання, яке необхідне
адвокату для того, щоб "стати компетентним" у новій для нього сфері, щоб працювати
у справі клієнта . Формулювання у коментарі [8] аналогічні формулюванням ССВЕ про
безперервний професійний розвиток.
У той час, як ТП 1.3 посилаються лише на адвокатів, які, "представляючи клієнта,
діють з належною сумлінністю та оперативністю", у коментарі [1] також зазначено , що
"[а] адвокат, діючи від імені клієнта, зобов’язаний бути прихильним і відданим
інтересам клієнта та демонструвати ентузіазм". Як і ССВЕ, коментар [2] вказує на те,
що адвокат повинен мати достатньо часу для здійснення представництва. Коментар [3]
застерігає від зволікань у вирішенні справи клієнта.
ТП 3.1 нагадує про обов’язок адвоката не задовольняти необґрунтовані вимоги клієнта,
оскільки роль адвоката-захисника полягає у "захисті судового провадження через
вимогу встановити кожну обставину справи". Коментар [1] посилається на обов’язок
адвоката "скористатися правовою процедурою з якнайбільшою вигодою для клієнта",
але так щоб при цьому не перетнути межу дозволеного і не допустити зловживання.
ПРАВИЛА АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ ("ПАЕ") ТА ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО АДВОКАТУРУ ТА
АДВОКАТСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ" ("ЗАКОН")
"Перший принцип" стосовно компетентності, як зрозуміла експерт, викладено у статті
11. У першому абзаці йдеться про наявність в адвоката необхідних знань, у другому –
про те, що адвокат має робити зі своїми знаннями: "Адвокат зобов’язаний надавати
професійну правову допомогу клієнту, здійснювати його захист і представництво
компетентно і добросовісно", що передбачає "високий рішень професійної підготовки".
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У цій нормі також йдеться про те , що адвокат має постійно підвищувати свій
професійний рівень й кваліфікацію, а також забезпечувати обґрунтовано необхідний
рівень компетентності свого персоналу.
У статті 17 стосовно прийняття адвокатом доручень клієнта сказано, що, приймаючи
доручення про надання професійної правової допомоги, адвокат повинен зважити на
свої можливості щодо його виконання. У третьому абзаці зазначається, що адвокат не
повинен здійснювати ведення справи, що не відповідає його рівню професійної
компетенції, без участі та за згодою клієнта в ній іншого адвоката, який володіє
необхідною компетенцією.
Відзначені експертом положення ПАЕ, як такі, що відповідають встановленому
ССВЕ СР принципу верховенства права, є релевантними, так само як і положення, які
"відсортовані " за встановленим ССВЕ принципом лояльності (статті 6, 27, 43, 48 ПАЕ).

ЗВІТ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АНАЛІЗУ ЗМІСТУ ПРАВИЛ АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ НААУ НА
ПРЕДМЕТ ЇХ ВІДПОВІДНОСТІ МІЖНАРОДНИМ СТАНДАРТАМ
34

ДОДАТОК Б. ПРОФЕСІЙНЕ
ОБГОВОРЕННЯ «ПРАВИЛА
АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ В УКРАЇНІ:
ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ ТА
ПЕРСПЕКТИВИ ВДОСКОНАЛЕННЯ»
ПОРЯДОК ДЕННИЙ

ПРОГРАМА
«НОВЕ ПРАВОСУДДЯ»

ПРОГРАМА
професійного обговорення у форматі круглого столу
по темі:
«Правила адвокатської етики в Україні:
практика застосування та перспективи вдосконалення»
Вівторок, 11 вересня, 2018, 10:00-14:00
Мала зала, 2й поверх, Великий конференц-зал Національної Академії Наук України,
вул. Володимирська, 55
місто Київ, Україна
09:30 – 10:00

Реєстрація, вітальна кава

10:00 – 10:20

Привітання учасників
Наталія Петрова, Заступник керівника Програми USAID «Нове
правосуддя»
Олександр Дроздов, Голова Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Національної асоціація
адвокатів України
Олексій Бонюк, Директор Координаційного центру з надання
безоплатної правової допомоги
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10:20 – 11:10

Звіт за результатами експертного аналізу Правил
адвокатської етики НААУ на повноту та відповідність їх
положень Хартії основних принципів Європейської
адвокатської професії та Загальному кодексу правил для
адвокатів країн Європейського Співтовариства
Ліа Вортем, професор Колумбійської школи права,
Американський католицький університет, Вашингтон, Округ
Колумбія (США)

11:20 – 12:10

Інтерактивна сесія. Коментарі і виступи учасників.
Модератор: Ліа Вортем, професор Колумбійської школи права,
Американський католицький університет, Вашингтон, Округ
Колумбія (США)

12:10 – 12:30

Перерва на каву

12:30 – 13:20

Дисциплінарна практика Вищої кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури Національної асоціація
адвокатів України
Любов Крупнова, доктор юридичних наук, заступник голови
Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури
Національної асоціація адвокатів України
Дискусія

13:20 – 14:00

Дотримання етичних вимог при здійсненні захисту за
дорученням органу (установи), уповноваженого законом на
надання безоплатної вторинної правової допомоги та за
договором про надання правової допомоги в одному
кримінальному процесі
Сергій Дрелінський, Заступник начальника управління
забезпечення якості правової допомоги, Координаційний центр з
надання безоплатної правової допомоги
Дискусія

14:00

Підведення підсумків і завершення роботи
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ЯКІ ПИТАННЯ ЩОДО АДВОКАТСЬКОЇ ЕТИКИ, НА ВАШУ ДУМКУ, НАЙБІЛЬШЕ
ПОТРЕБУЮТЬ ЗМІН / ВДОСКОНАЛЕННЯ?

Повага до права адвокатів на
критику/судження

19%

Зняття заборони переходу від
БПД до платної послуги

19%

Зміцнити повагу до права
клієнта контролювати свою
справу

8%

11%
2%
2%
0%
31%

6%
2%

Закріпити обов’язок адвоката
інформувати клієнта

Сприяти посиленню дружніх і
ділових стосунків адвокатів
БПД та інших адвокатів
Переглянути ПАЕ для
уникнення повторень в
правилах для соціальних
мереж
Скасування заборони поділу
гонорарів з особами, які не є
адвокатами
Забезпечити чіткість
викладення правил в ПАЕ

Викласти в ПАЕ чітке
визначення «згоди»

Привести ПАЕ у відповідність
до Закону для усунення
протиріч
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