Положення про консультативну дiяльнiсть
Консультативна дiяльнiсть адвокатiв с одним з основних видiв адвокатсько~
дiяльностi, визначених Законом Укра~ни ~Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть».
Метою даного положения с унiфiкацiя процесу
покращення ~f якостi та пiдвищення ефективностi.

консультування з

метою

Статгя 1. Поняття консультативноУ дiяльностi
1. В професiйнiй дiяльностi адвоката розрiзняють консультативну дiяльнiсть,
консультування та консультацiю.
2. Консультативна дiяльнiсть адвоката
це систематична професiйна дiяльнiсть
адвоката, що посднус в собi комплекс дiй спрямованих на вирiшення правово~
проблеми клiснта у формi роз’яснень, рекомендацiй, складання письмових
матерiалiв.
3. Консультування безпосереднiй процес взасмодi~ адвоката та клiснта (довiрителя),
що полягас у зборi необхiдноТ iнформацi~ та аналiзi обставин справи адвокатом, з
метою знаходження правових методiв та засобiв вирiшення юридичних проблем
дов iрителя.
4. Консультацiя
результат спiлкування адвоката з клiснтом, що полягас у
знаходженнi варiантiв правового вирiшення проблем клiснта, роз’яснення
можливих наслiдкiв та формування подальшо~ стратегi~ дiй.
—

—

—

Стаття 2. Законодавство, що регулюс консультативну дiяльнiсть
Пiд час здiйснення консультативноY дiяльностi адвокат мас керуватись
Законодавством Укра~ни, Правилами адвокатсько~ етики та мiжнародними
встановленими стандартами адвокатсько~ дiяльностi
Стаття 3. Консультування адвоката
1. Консультування адвоката мiстить наступнi стадi~
-

пiдготовчий;

-

iнтерв’ю (опитування);

-

аналiз обставин справи;

-

збiр iнформацi~ та ff подальший аналiз;

аналiз нормативно-правово~ основи справи: матерiально-правова квалiфiкацiя
справи та процесуально-правова квалiфiкацiя справи;
-

-

формування правово~ позицi~ у справi, аналiз П переваг та недолiкiв;

консультацiя
клiснтом).
-

(

вироблення правово~ позицi~ по справi пiсля обговорення з

2. Эбереження принципiв конфiденцiйностi, законностi, недопущения конфлiкту
iнтересiВ, незалежностi та компетенцi~ с обов’язковим для кожного етапу
консультування незалежно вiд його результату.
Стаття 4. Пiдготовка до консультування
1. Пiдготовка адвоката до консультування полягас в попередньому ознайомленнi
адвоката з обставинами справи, особою клiснта, органiзацiсю робочого простору.
2. Пiдготовчий до консультування може вiдбуватись до безпосереднього знайомства з
особою клiснта, так i пiсля.
Стаття 5. Iнтерв’ю (опитування)
1. Тнтерв’ю це збiр адвокатом iнформацi~ вiд клiснта (третiх осiб) з метою
ф ормування первинного бачення правовоY проблеми довiрителя та отримання
додатково~ предметно~ iнформацi~ по сутi спору.
2. Опитування як етап консультативно~ дiяльностi може мiстити наступнi складовi:
-вiльна розповiдь, в ходi якоТ клiснт самостiйно ознайомлюс адвоката з власним
баченням правово~ проблеми, що виникла;
-додатковi питання адвоката, пiд час яких адвокат уточнюс предметну та
додатково-предметну iнформацiю, що не були озвученi клiснтом на попередньому
пiдетапi;
-узагальнення отриманоY адвокатом iнформацi~ в ходi iнтерв’ю.
3. Тнтерв’ю може бути первинним та вторинним. Вторинне iнтерв’ю вiдбувасться у
випадку, коли отримано~ пiд час первинного iнтерв’ю iнформацi~ виявилось
недостатньо на думку адвоката для формування консультацiйного висновку.
Стаття б.

Збiр iнформацiУ

1. Збiр iнформацiТ адвокатом
це дiяльнiсть адвоката в ходi здiйснення
консультативно~ дiяльностi, спрямована на встановлення обставин у справi та
iнформацi~, що ~х пiдтверджус шляхом додаткового опитування клiснта та третiх
осiб, аналiзу документiв та Tx витребування, використання iнформацiТ з вiдкритих
джерел та/або вiдкритих ресстрiв, використовуючи iнструмент адвокатського
запиту та iншими способами, не забороненими законом.
2. Як джерела iнформацiТ адвокатом можуть використовуватись уснi свiдчення;
письмовi документи; аудiоматерiали; вiдеоматерiали.
3. Отримання необхiдноТ iнформацiТ адвокатом може вiдбуватись безпосередньо вiд
клiснта, у вiдповiдь на запити передбаченi Законом УкраТни «Про звернення
громадян», «Про доступ до публiчноТ iнформацiТ», у вiдповiдь на адвокатськi
запити передбаченими законом УкраТни « Про адвокатуру та адвокатську
дiяльнiсть», вiд третiх осiб, отриманi у незаборонений законодавством УкраYни
спосiб.
4. Пiд час збору iнформацiТ адвокатом не допускасться вдавання до тиску, незаконних
погроз, iнакше своТми дiями порушувати чинне Законодавство УкраТни
-

Стаття 7. Аналiз фактичних даних
1. Аналiз фактичних обставин справи це цiлеспрямована дiяльнiсть адвоката
спрямована на оцiнку об’сктивних фактiв реальностi, що мають значення для
справи та позицiонування ~х , тобто вiднесеннi фактичних обставин до таких, що
пiдтверджують обрану адвокатом та клiснтом позицiю, або ж спростовують if.
Стаття 8. Аналiз нормативно- правовоУ основи справи
1. Аналiз нормативно-правово~ основи справи це дiяльнiсть адвоката спрямована на
попiук норм, що регулюють спiрнi правовiдносини, а також тлумачення цих норм.
2. Аналiзуючи нормативно-правову базу слiд використовувати лише чиннi
нормативно-правовi акти. Обираючи мiж загальним та спецiальним нормативно
правовим актом, що регулюють спiрнi правовiдносини, перевага надасться
спецiальному.
3. Здiйснюючи аналiз нормативно-правово~ бази адвокат здiйснюс iнтерпретацiю
нормативно-правових актiв, що не е офiцiйним тлумаченням.

Стаття 9. Правова позицiя у справi
1. Формуванн правово~ позицi~ у справi це етап консультативно~ дiяльностi
адвоката, що полягас у формуваннi способу захисту правомiрного домагання
довiрителя, заснованого на всебiчному i повному аналiзi фактичних обставин
справи та нормативно-правового регулювання спiрних правовiдносин.
2.Правова позицiя у справi
це заснований на всебiчному аналiзi правового
матерiалу та фактичних обставин справи вибiр юристом спiльно з довiрителем
ф орми i способу захисту правомiрного домагання довiрителя.
3. Остаточне обрання правово~ позицi~ у справi мае вiдбуватись виключно за
погодження з клiентом. Тиск на клiента при виборi правово~ позицi~ у справi
заборонений.
4. Твердження про необхiдний довiрителю результат за вибору конкретно~ правовоY
позицi~ е неприйнятним.
—

Стаття 10. Позасудове вирiшення спору
1. Адвокат мае роз’яснити клiенту можливiсть позасудового вирiшення спору.
2. Позасудове вирiшення спору полягас у врегулюваннi спiрних правовiдносин мiж
сторонами за можливо~ участi представникiв сторiн, без звернення до суду.
Використання даних процедур вирiшення спорiв не обмежуе право сторiн
звернутись до суду.
3. Оцiнюючи Можливiсть використання процедури позасудового вирiшення спору,
адвокату слiд виходити з прiоритетностi iнтересiв клiента. Здiйснювати тиск на
клiента з метою обрання позасудового або судового порядку вирiшення спiрних
правовiдносин заборонено.
Стаття 11. Залучення до консультування iнших спецiалiстiв.

1. За потреби у спецiальних знаниях або додаткових консультацiях адвокат може
звернутись за консультацiею до iнших спецiалiстiв та експертiв. Про подiбне
звернення адвоката клiснта повинно бути повiдомлено заздалегiдь та обгрунтованi
причини звернення.
2. Звертаючись за консультацiсю до iнших спецiалiстiв адвокат може надати
iнформацiю, що стосуеться сутi справи лише в межах, необхiдних для надання
тако~ консультацiТ. Надання персональних даних клiснта без його додатково~ згоди
з аб ор онено
.

Стаття 12. Вiдмова у наданнi консультацiУ.
1. У випадку наявностi конфлiкту iнтересiв адвокат мас вiдмовити клiенту у наданнi
консультацi~.
2. Адвокат не повинен здiйснювати консультацi~, що не вiдповiдас його рiвню
професiйно~ компетенцi~, без участi та за згодою клiента в нiй iншого адвоката,
який володiс необхiдною компетенцiсю.
з. Адвокат мас припинити процес консультування, якщо результат на якому
наполягас клiснт с протиправним або виходить за межi компетенцiТ адвоката.
4. у випадку вiдмови вiд консультування, адвокат зобов’язаний зберiгати
конфiденцiйнiсть iнформацi~, що стала йому вiдома вiд клiснта або iншо~ особи, яка
звернулась в iнтересах клiснта. Факт звернення клiснта до адвоката с окремим
предметом адвокатсько~ тасмницi.
Стаття 13. Вiдповiдальнiсть адвоката при здiйсненнi консультування
1. Здiйснюючи консультативну дiяльнiсть адвокат несе вiдповiдальнiсть за змiст
наданих консультацiй. Не с пiдставою для притягнення адвоката до
вiдповiдальностi винесення судом або iншим органом рiшення не на користь його
клiснта, скасування або змiна судового рiшення або рiшення iншого органу,
винесеного у справi, в якiй адвокат здiйснював захист, представництво або надавав
iншi види правово~ допомоги, якщо при цьому не було вчинено дисциплiнарного
проступку.
2. у випадку вчинення в процесi консультування адвокатом дисциплiнарного
проступку, вiн може бути притягнений до дисциплiнарноУ вiдповiдалъностi.

