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КОДЕКС ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ  ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ 

«VIRTUS» 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО ФАХОВОГО  КОЛЕДЖУ ЛНУП. 

 

ПРЕАМБУЛА. 

Ми, студенти: слухачі і консультанти ( далі учасники ) ЮК, керуючись 

загальновизнаними нормами моралі, усвідомлюючи свою роль 

правозахисників і прагнучи захищати почесне звання юристів, приймаємо  

Кодекс професійної етики Юридичної консультації «VIRTUS» Івано-

Франківського фахового коледжу ЛНАУ.  

 

 Стаття 1. Чинний кодекс покликаний регулювати етичні основи 

організаційної діяльності учасників ЮК. 

 

 Стаття 2.  Мета прийняття кодексу: 

- врегулювання діяльності ЮК у відповідності з  загальновизнаними  

нормами моралі і етики; 

- формування у студента професійних якостей, таких як: повага до 

особистості, співчуття, прагнення допомогти, доброзичливості; 

- виховання поваги до будь-якого клієнта незалежно від статі, 

матеріального стану, національності, раси, кольору шкіри; до своїх колег, 

до правосуддя і до закону. 

Завданням Юридичної консультації є: 

- надання студентами юридичної консультації можливості набуття навичок 

практичної діяльності за фахом; 

- створення місць для проходження студентами навчальної та виробничої 

практики; 

- надання громадянам соціально-вразливих верств населення суспільства 

безоплатної юридичної допомоги; 

- проведення заходів з правової освіти населення; 

- забезпечення можливості спілкування студентів під час навчального 

процесу з фахівцями-практиками судових і правоохоронних органів, 

інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань 

їх діяльності; 

- створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, 

засобами масової інформації та юридичною консультацією, що дозволить 

оперативно реагувати на практичні потреби громадян безоплатної 

кваліфікованої юридичної допомоги соціально незахищеним шарам 

населення; 

- удосконалювання професійних навичок; розробка і впровадження нових 

методів навчання юриспруденції і правової освіти. 

 

Стаття 3. Діяльність ЮК ґрунтується на принципах: 

- незалежності; 

- моральної недоторканості; 
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- дотримання законності; 

- служіння людям; 

- конфіденційності; 

- домінантності інтересів клієнта; 

- неприпустимості представлення клієнтів з суперечливими інтересами; 

- колегіальності; 

- взаємодопомоги; 

- компетенції та добросовісності, своєчасності; 

- поваги до діяльності  ЮК; 

- культури поведінки; 

- повної відданості справі. 

 

Стаття 4. Повноваження учасників ЮК: 

- учасник повинен пропагувати ідеї верховенства закону, сприяти 

вдосконаленню законодавства; 

- учасники ЮК не можуть використовувати інформацію, яка стала відома 

їм від клієнта, без його згоди, навіть в освітянських цілях; 

- учасники зобов’язані зберігати і звеличувати престиж професії юрист; 

- учасники ЮК зобов’язані дотримуватись поведінки, яка регламентована 

цим кодексом, враховуючи, що поведінка, яка не відповідає цьому 

кодексу, буде підривати довіру до юридичних клінік; 

- учасник не повинен нав’язувати клієнту свої послуги; 

- учасник не повинен здійснювати саморекламу, яка порушує встановлені 

норми  і є недопустимою; 

- учасники не мають право надавати юридичну допомогу, яка сприятиме 

вчиненню злочину або вказує на можливість уникнення кримінальної 

відповідальності за дії , які будуть вчинятись в майбутньому; 

- учасники в процесуальних документах не мають право свідомо 

приводити завідомо неправдиві відомості; 

- учасники ЮК не повинні виправдовувати порушення принципів цього 

кодексу, посилаючись на бажання клієнта; 

- учасники ЮК не зобов’язані нести витрати, пов’язані з наданням 

юридичної допомоги (наприклад : судові витрати); 

- учасники ЮК не мають право отримувати від клієнта ніякої матеріальної 

або іншої винагороди, в зв’язку з наданням юридичної допомоги; 

- учасники ЮК не мають право надавати консультації, якщо вони не 

компетентні в цьому питанні; 

- учасники ЮК не вправі критикувати  своїх колег для реклами себе перед 

клієнтом. 

 

Стаття 5. ЮК має право не приймати клієнта, якщо: 

- він  не підпадає під необхідну категорію; 

- клієнт не представляє необхідних фактів на підтримку своєї вимоги; 

- вимога не може бути підтверджена доказами, допущеними законом для 

таких правовідносин;  
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- правова позиція клієнта суперечить позиції ЮК; 

- якщо один з учасники ЮК є родичем іншої сторони; 

- клієнт спроможний звернутися за правовою допомогою в платну 

консультацію; 

- у клієнта вже є представник; 

- учасники ЮК надають чи вже надавали консультації протилежній стороні 

по даному або пов’язаному з цим спору;  

- учасники ЮК не мають правової позиції по даному питанню; 

- результат справи торкається самого учасника ЮК або його майна; 

- прийнята справа торкається особи, з якою учасник ЮК знаходиться в 

конфлікті; 

- клієнт не виконує взятих зобов’язань згідно з угодою про надання 

правово допомоги, або грубо чи нетактовно повидить себе з учасниками 

юридичної консультації; 

- клієнт перебуває в стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, або має 

хворобу, що ставить під загрозу здоров’я учасників юридичної клініки. 

 

Стаття 6. Прийняття клієнтів: 

- прийом клієнтів повинен здійснюватись в сприятливій обстановці; 

- клієнти повинні відчувати турботу, бажання допомогти їм вирішити їх 

проблеми. 

 

Стаття 7. Обов’язкові дії учасників ЮК: 

- заслужити довіру клієнта; 

- роз’яснити умови роботи консультації, вказати на коло осіб, яким стане 

відома суть справи; 

- зауважити на конфіденційності отриманої інформації;  

- спілкуватись з клієнтом чемно і з увагою вислуховувати його, не 

заважати його висловлюванню; 

- консультант  не вправі давати гарантії в успішному вирішенні справи 

посилаючись на свій досвід роботи або особливі відносини з 

представниками влади; 

- якщо учасники ЮК не спроможні вирішити справу через її складність, 

або така справа не входить до компетенції ЮК, то клієнту дається 

письмова  вмотивована відмова, з вказівкою, куди цей клієнт може 

звернутися для отримання юридичної  допомоги; 

- учасники ЮК повинні активно включати клієнта в процес дослідження 

прийнятих рішень, представляючи йому декілька варіантів вирішення 

справи;   

- учасники ЮК повинні інформувати клієнта про кожну дію, яку він зробив 

в межах юридичної допомоги, її результатах, систематично відповідати 

на питання клієнта; 

- учасники ЮК не вправі відмовляти в апеляційному чи касаційному 

розгляді справи, якщо клієнт сам не відмовить від такого захисту шляхом 

письмової заяви; 
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- консультація учасниками ЮК надаються в усній або письмовій формі з 

обов’язковою попередньою консультацією з викладачем; 

- дотримуватись інших загальноприйнятих моральних і етичних норм по 

відношенню до клієнта; 

- як у своїй діяльності, так і в особистому житті, забезпечувати високий 

рівень культури поведінки, поводити себе гідно, стримано, тактовно, 

зберігати самоконтроль і витримку, при здійсненні своєї діяльності мати 

пристойний зовнішній вигляд; 

- роз’яснити клієнту, що правова допомога надається силами студентів під 

керівництвом відділення. 

- надавати правову допомогу компетентно і добросовісно. Постійно 

працювати над вдосконаленням своїх знань і професійної майстерності, 

володіти достатньою інформацією про зміни у чинному законодавстві; 

- відмовити у наданні правової допомоги за наявності для того підстав.  

 

Стаття 8. Учасники ЮК і колеги по професії: 

- учасники ЮК зобов’язані з повагою відноситись до колег, підтримувати 

сприятливий психологічний клімат в колективі, надавати в необхідних 

випадках консультативну допомогу колегам, уважно відноситись до 

роботи починаючих консультантів, допомагати їм своїми знаннями і 

досвідом; 

- в спілкуванні з клієнтом, а також в правових документах учасники ЮК не 

повинні допускати   неввічливих  висловів по відношенню до інших 

консультантів; 

- Учасник юридичної консультації (студент) не вправі надавати клієнту 

консультацію, складений ним правовий документ, здійсьнювати його 

представництво без попереднього погодження з викладачем. 

- Учасник юридичної клініки не повинен обговорювати з іншими 

учасниками обставини, що стосуються особистого життя, їх стану, 

походження, національної належності та інших обставин, які не мають 

відношення до суті доручення; 

- Учасник юридичної клініки (студент) не може вдаватись до критики рівня 

знань і кваліфікації іншого учасника юридичної клініки.  

 

Заключні положення: 

- наведені положення не являються вичерпними і учасники ЮК мають 

дотримуватись і інших загальноприйнятих в нашому суспільстві норм 

моралі і етики; 

- цей кодекс може бути доповнено іншими нормами, що регулюватимуть 

поведінку учасників ЮК;  

- дотримання цього Кодексу повинно допомогти учасникам ЮК 

виконувати свої професійні обов’язки чесно, компетентно, ефективно та 

сприяти збільшенню престижу юридичної професії. 
 


