МІЖРЕГІОНАЛЬНА
АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
дисципліни
“АДВОКАТУРА”
(для молодших спеціалістів)

Київ 2006

Підготовлено кандидатом юридичних наук, старшим викладачем
Д. М. Павловим
Затверджено на засіданні циклової комісії правознавства та соціальної роботи Економіко-правового технікуму при МАУП
(протокол № 5 від 29.12.05)
Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом

Павлов Д. М. Навчальна програма дисципліни “Адвокатура” (для молодших спеціалістів). — К.: МАУП, 2006. — 18 с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план,
зміст дисципліни “Адвокатура”, питання для самоконтролю, теми контрольних робіт, а також список літератури.
© Міжрегіональна Академія
управління персоналом (МАУП),
2006

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Юридична дисципліна “Адвокатура” є складовою юридичної освіти і правового виховання студентів інших спеціальностей.
Метою вивчення дисципліни — здобути необхідні знання про
організаційну будову адвокатури в Україні, правову регламентацію
діяльності цього інституту правового захисту.
Досягнення зазначеної мети забезпечується розв’язанням наступних основних завдань: формування знань правової регламентації адвокатської діяльності в Україні; аналіз специфіки участі адвоката у
кримінальному, цивільному, господарському та адміністративному
судочинстві.
Міжпредметні зв’язки. Вивчаючи дисципліну “Адвокатура”, студенти опановують знання щодо організації та функціонування адвокатури, що сприяє засвоєнню насамперед кримінально-процесуального та цивільного процесуального права і дає змогу комплексно
вирішувати проблеми захисту прав особи.
При підготовці до семінарського заняття слід пам’ятати, що законодавство, яке регламентує особливості адвокатської діяльності в
Україні, складається з кількох нормативно-правових актів. Кожний
слухач під керівництвом викладача має здійснити моніторинг змін
у законодавстві з періодичних видань. Крім того, при підготовці до
семінарських занять студент має опрацювати іншу навчальну і наукову літературу з конкретної теми, ознайомитись з необхідною нормативною базою, письмово підготувати визначення основних термінів і
понять до кожної теми.
Студенти повинні знати: ключові поняття та визначення; перелік
основних нормативно-правових актів, які регламентують організацію
та функціонування адвокатури в Україні. Студенти повинні вміти:
користуватися нормативно-правовими актами; формулювати власні висновки та пропозиції з правових питань; складати процесуальні
документи; обґрунтовувати та відстоювати обрану позицію, опираючись на здобуті теоретичні знання.
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ЗМІСТ
дисципліни
“Адвокатура”
Змістовий модуль І. Адвокатура як правозахисний інститут
Тема 1. Адвокатура в Україні та її завдання. Правове
регулювання діяльності адвокатури
Поняття адвокатури. Місце адвокатури України в системі юридичних наук. Роль адвокатів у здійсненні правосуддя, захисті прав людини. Діяльність адвокатів в аспекті зміцнення законності. Проблеми
подальшого вдосконалення інституту адвокатури в Україні. Система
законодавчих актів, які регламентують діяльність адвокатів.
Конституційні засади адвокатської діяльності. Основні положення
законів про адвокатську діяльність, або які її стосуються. Акти Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, які спрямовані на регулювання адвокатської діяльності.
Основні поняття: “адвокатура”, “адвокат”.
Література [1; 2; 15; 18; 23; 26; 27]


Тема 2. Види та організаційні форми адвокатської діяльності
Організаційні форми та види адвокатської діяльності. Порядок реєстрації адвокатського об’єднання. Статут адвокатського
об’єднання та інші документи, на підставі яких здійснюється адвокатська діяльність. Організація роботи в адвокатських об’єднаннях
та приватна адвокатська діяльність.
Повноваження та організація діяльності Вищої кваліфікаційної
комісії адвокатури та кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури. Відмінність професійних адвокатських об’єднань від громадських адвокатських організацій. Спілка адвокатів України: завдання
і форми діяльності.
Основні поняття: “адвокатське об’єднання”, “громадська адвокатська організація”.
Література [1; 2; 15; 18; 20; 23; 26; 27]
Тема 3. Права й обов’язки адвоката. Гарантії адвокатської
діяльності
Професійні права й обов’язки адвоката. Помічники адвоката. Соціальні права адвоката та його помічника.
Адвокатська таємниця. Гарантії адвокатської діяльності.
Надання юридичної допомоги. Надання консультативної юридичної допомоги фізичним та юридичним особам.
Складання довідок щодо законодавства, заяв, скарг та інших документів правового характеру. Позасудове представлення інтересів
громадян.
Основні поняття: “адвокатська таємниця”, “гарантії адвокатської
діяльності”.
Література [2–5; 15; 16; 23; 25; 26]
Тема 4. Дисциплінарна відповідальність адвокатів. Правила
адвокатської етики
Принципи адвокатської етики. Правила адвокатської етики: відносини з клієнтами, судом та іншими учасниками судового процесу,
з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами, з іншими особами. Загальні
етичні основи взаємовідносин між адвокатами. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій і публіцистичній діяльності
адвоката. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення дотримання Правил адвокатської етики. Відповідальність за
порушення Правил адвокатської етики.


Дисциплінарна відповідальність адвокатів: підстави, види, порядок застосування. Підстави прийняття рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва.
Основні поняття: “гонорар”, “клієнт”, “адвокатська етика”.
Література [2–5; 15; 16; 23; 25; 26]
Тема 5. Міжнародне співробітництво у сфері адвокатури
Міжнародні акти про права людини і роль адвокатів у їх реалізації. Світовий досвід регулювання адвокатської діяльності. Право на
звернення до Європейського суду з прав людини.
Література [2; 3; 12; 15; 20; 21; 27; 29; 30]
Змістовий модуль ІІ. Участь адвоката у судочинстві
Тема 6. Адвокат у кримінальному судочинстві
Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у кримінальному судочинстві. Завдання захисту, основні засади його здійснення адвокатом-захисником. Допуск захисника до участі у справі.
Обставини, що виключають участь захисника у кримінальному процесі. Права й обов’язки захисника. Порядок запрошення і призначення захисника. Забезпечення обов’язкової участі захисника у досудовому слідстві та в суді. Відмова підозрюваного, обвинуваченого,
підсудного від захисника. Правова позиція захисника.
Захист на досудовому слідстві: вибір позиції захисту, робота з доказами, експертиза, кваліфікація злочину. Участь адвоката у допиті,
при проведенні очної ставки, пред’явленні для впізнання, відтворенні обстановки й обставин події. Оскарження дій слідчого, прокурора,
органу дізнання. Вжиття адвокатом заходів для забезпечення майбутнього позову. Подання клопотань.
Участь захисника в суді: вивчення матеріалів справи, участь у суді
першої інстанції, в апеляційній та касаційній інстанції, при перегляді
судових рішень у порядку виключного провадження.
Основні поняття: “захисник”, “клопотання”, “апеляційна скарга”.
Література [2; 4; 16; 17; 20; 21; 23; 24; 26; 29; 30]
Тема 7. Адвокат у цивільному судочинстві
Правові підстави участі адвоката у цивільній справі. Права й обо
в’язки адвоката — представника позивача, відповідача, третіх осіб. Обставини, що виключають участь адвоката у цивільному судочинстві.


Робота адвоката у процесі підготовки цивільної справи до судового розгляду. Складання позовної заяви, інших документів. Структура
та зміст позовної заяви. Підготовка та подання письмових доказів разом з позовною заявою.
Розробка і відстоювання правової позиції. Надання правової
допомоги відповідачу. Обґрунтування невизнання або часткового
визнання позову. Адвокат-представник третіх осіб. Участь адвоката-представника у судовому засіданні. Повноваження адвоката на
здійснення процесуальних дій від імені довірителя. Колізія позиції
адвоката-представника і довірителя. Відмова адвоката від ведення
справи. Надання допомоги довірителю в участі у судовому розгляді
справи, судових дебатах, складанні апеляційної скарги. Участь адвоката в апеляційному розгляді цивільної справи та оскарженні судових рішень у касаційному порядку.
Основні поняття: “представництво”, “договірне представництво”,
“позовна заява”, “наказове провадження”, “окреме провадження”.
Література [2; 3; 15; 19; 22; 27; 29; 30]
ПИТАННЯ Для САМОКОНТРОЛЮ
1. Предмет, система та законодавчі джерела курсу “Адвокатура”.
2. Завдання адвокатури на сучасному етапі.
3. Правове становище адвокатури за законодавством радянського
періоду та чинним українським законодавством: порівняльний
аналіз.
4. Виникнення адвокатської професії.
5. Організаційні та функціональні принципи діяльності адвокатури
України.
6. Організаційні форми діяльності адвокатури.
7. Види адвокатської діяльності.
8. Правове становище адвоката в Україні.
9. Гарантії адвокатської діяльності.
10. Принципи діяльності адвокатури України.
11. Припинення адвокатської діяльності.
12. Соціальні права адвоката та його помічника.
13. Обов’язки адвоката.
14. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції України, місцевими органами державного управління.
15. Конфіденційність як принцип діяльності адвокатури.


16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.



Присяга адвоката.
Спілка адвокатів України.
Вимоги до особи, яка бажає стати адвокатом.
Помічник адвоката.
Адвокатська таємниця.
Адвокатська етика згідно з Правилами адвокатської етики.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури: склад і повноваження.
Вища кваліфікаційна комісія адвокатури: склад і компетенція.
Консультативна юридична допомога фізичним і юридичним особам.
Обставини, що виключають участь у справі адвоката як представника потерпілого, цивільного позивача та цивільного відповідача.
Підстави допуску адвоката до участі у справі як захисника підо
зрюваного, обвинуваченого та підсудного.
Участь адвоката-захисника за призначенням.
Участь захисника у судових дебатах.
Повноваження захисника при проведенні справи в суді першої
інстанції.
Обставини, що виключають участь адвоката як захисника підозрюваного, обвинуваченого, підсудного.
Адвокат у справі як представник потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача.
Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури, його зміст.
Дисциплінарна відповідальність адвоката.
Повноваження кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури та порядок її роботи.
Права й обов’язки захисника в кримінальному процесі.
Розгляд справ про дисциплінарну відповідальність адвоката.
Збирання відомостей про факти, які можуть бути використані як
докази у справах.
Участь захисника при проведенні слідчих дій.
Захисна промова, її форма, зміст і тактика виголошення.
Адвокат як правозахисник і представник у цивільному процесі.
Процесуально-правове становище адвоката при веденні цивільних справ у суді першої інстанції.

42. Діяльність адвоката як процесуального представника у стадії
касаційного і наглядового провадження та перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.
43. Процесуальне представництво адвоката у стадії судового рішення.
44. Обов’язкова участь захисника у кримінальних справах.
45. Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом.
46. Етичні аспекти відносин адвоката із судом та іншими учасниками
судового процесу.
47. Етичні аспекти відносин адвоката з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами.
48. Загальні етичні засади взаємовідносин між адвокатами.
49. Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій і
публіцистичній діяльності адвоката.
50. Адвокатське об’єднання як суб’єкт відносин щодо забезпечення
дотримання Правил адвокатської етики.
51. Підстави прийняття рішення про припинення адвокатської діяльності та анулювання свідоцтва.
52. Порядок запрошення і призначення захисника.
53. Участь захисника в суді: вивчення матеріалів справи.
54. Участь захисника в суді першої інстанції.
55. Участь захисника під час розгляду справи в апеляційному суді.
56. Участь захисника під час розгляду справи в касаційному суді.
57. Участь захисника при перегляді судових рішень у порядку
виключного провадження.
58. Міжнародні акти про права людини і роль адвокатів у їх реалізації.
59. Дисциплінарна відповідальність адвокатів: підстави, види, порядок застосування.
60. Складання адвокатом довідок щодо законодавства, заяв, скарг та
інших документів правового характеру.
61. Проблеми захисту у справах про ухилення від сплати податків,
зборів, інших обов’язкових платежів.
62. Участь захисника у допиті.
63. Участь адвоката при проведенні очної ставки.
64. Участь адвоката при пред’явленні для пізнання.


65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
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Участь адвоката при відтворенні обстановки й обставин події.
Оскарження адвокатом дій слідчого, прокурора, органу дізнання.
Вжиття адвокатом заходів для забезпечення майбутнього позову.
Подання адвокатом клопотань.
Захист на досудовому слідстві: вибір позиції захисту, робота з доказами, експертиза, кваліфікація злочину.
Проблеми подальшого вдосконалення інституту адвокатури в
Україні.
Участь адвоката у вирішенні питань про укладення мирової угоди, відмови від позову або його визнання.
Оплата праці адвоката за участь у цивільній справі.
Етичні аспекти відносин адвоката з недієздатним (обмежено, част
ково дієздатним) клієнтом.
Гонорар адвоката.
Оплата адвокату фактичних видатків, пов’язаних з виконанням
доручення.
Діяльність адвоката у наказному провадженні.
Діяльність адвоката при розгляді справ окремого провадження.
Складання адвокатом процесуальних документів у цивільному
процесі.
Зміст угоди про надання правової допомоги.
Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання
правової допомоги.
Надання адвокатом допомоги кільком клієнтам.
Гонорарні відносини у випадку дострокового розірвання угоди
про надання правової допомоги.
Одностороннє розірвання клієнтом угоди про надання правової
допомоги.
Одностороннє розірвання адвокатом угоди про надання правової
допомоги.
Колізія позиції адвоката-представника і довірителя.
Відповідальність адвоката, що зумовлюється здійсненням ним
представництва у цивільній справі.
Складання адвокатом позовної заяви.
Участь адвоката у господарському судочинстві.
Участь адвоката в адміністративному судочинстві.
Участь адвоката у розгляді справ про адміністративні правопорушення.

ТЕМИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Контрольна робота 1.
Правове регулювання діяльності адвокатури
1. Поняття адвокатури. Роль адвокатів у захисті прав людини.
Діяльність адвокатів в аспекті зміцнення законності.
2. Проблеми подальшого вдосконалення інституту адвокатури в
Україні.
3. Система законодавчих актів, які регламентують діяльність адвокатів.
Висвітлення першого питання доцільно розпочати з визначення
поняття “адвокатура”, після чого звернути увагу на місце адвокатури
у системі правоохоронних органів, її значення у захисті прав людини
та зміцненні режиму законності. Друге питання має містити аналіз
перспектив розвитку вітчизняної адвокатури, зокрема, з урахуванням наявності низки проектів у новій редакції Закону України “Про
адвокатуру”; третє питання — загальний аналіз системи законодавчих актів, які регламентують діяльність адвокатури.
Контрольна робота 2.
Види та організаційні форми адвокатської діяльності
1. Організаційні форми адвокатської діяльності.
2. Види адвокатської діяльності.
3. Порядок створення та реєстрації адвокатських об’єднань.
У першому питанні висвітлити організаційні форми адвокатської
діяльності (індивідуально, в адвокатських бюро, колегіях, фірмах, кон
торах тощо). У другому питанні розглянути види адвокатської діяльнос
ті відповідно до Закону України “Про адвокатуру” та інших нормативноправових актів. Третє питання має відображати порядок та особливості
створення та державної реєстрації адвокатських об’єднань.
Контрольна робота 3.
Права й обов’язки адвоката. Адвокатська таємниця
1. Професійні права й обов’язки адвоката.
2. Соціальні права адвоката.
3. Адвокатська таємниця.
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У першому питанні висвітлити основні професійні права й
обов’язки адвоката, спираючись на нормативно-правову базу (на
самперед Закон України “Про адвокатуру”, Цивільний процесуальний кодекс, Кримінально-процесуальний кодекс). У другому питанні розглянути соціальні права адвоката відповідно до чинного
законодавства та проекту Закону “Про адвокатуру”. Третє питання
має відображати зміст адвокатської таємниці та правові гарантії її
захисту.
Контрольна робота 4.
Дисциплінарна відповідальність адвокатів
1. Дисциплінарна відповідальність адвокатів: підстави та види.
2. Органи, уповноважені застосовувати до адвокатів дисциплінарні стягнення.
3. Порядок застосування дисциплінарної відповідальності.
У першому питанні проаналізувати підстави застосування
дисциплінарної відповідальності та її види (попередження, зупинення дії свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю на строк до одного року, анулювання свідоцтва про право на
зайняття адвокатською діяльністю). Друге питання має висвітлювати компетенції дисциплінарних палат кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури щодо розгляду і вирішення справ
про застосування дисциплінарних стягнень. У третьому питанні
проаналізувати порядок застосування дисциплінарної відповідальності.
Контрольна робота 5.
Правила адвокатської етики
1. Принципи адвокатської етики.
2. Етичний аспект відносин адвоката з клієнтами, судом та іншими учасниками судового процесу, з органами дізнання, попереднього слідства, адміністративної юрисдикції та іншими державними органами, з іншими особами.
3. Загальні етичні засади взаємовідносин між адвокатами.
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У першому питанні дати загальну характеристику Правил адвокатської етики та основних принципів адвокатської етики (незалежності, конфіденційності, домінантності інтересів клієнта тощо). Друге
питання передбачає висвітлення етичного аспекту відносин адвоката
з клієнтами, судом та іншими особами. Третє питання має охоплювати принципи побудови відносин між адвокатами.
Контрольна робота 6.
Міжнародне співробітництво у сфері адвокатури
1. Міжнародні акти про права людини та роль адвокатів у їх реалізації.
2. Світовий досвід регулювання адвокатської діяльності.
3. Порядок звернення до Європейського суду з прав людини.
У першому питанні розкрити основні положення міжнародних
договорів про права людини. У другому питанні розкрити зміст основних міжнародних, у тому числі європейських актів, присвячених
регулюванню адвокатської діяльності. Третє питання передбачає висвітлення порядку звернення до Європейського суду з прав людини.
Контрольна робота 7.
Загальна характеристика статусу захисника у кримінальному
судочинстві
1. Загальні питання правового статусу адвоката-захисника у
кримінальному судочинстві.
2. Допуск захисника до участі у справі. Порядок запрошення і
призначення захисника.
3. Права й обов’язки захисника.
У першому питанні дати загальну характеристику правового
статусу адвоката-захисника у кримінальному судочинстві відповідно до Конституції України, Закону України “Про адвокатуру” та
Кримінально-процесуального кодексу. Друге питання передбачає
висвітлення порядку допуску захисника до участі у справі, а також
порядку запрошення і призначення захисника. Третє питання має деталізувати положення статті 48 Кримінально-процесуального кодексу щодо прав та обов’язків захисника.
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Контрольна робота 8.
Захист на стадії досудового слідства
1. Загальні питання захисту на досудовому слідстві.
2. Участь захисника у допиті, при проведенні очної ставки та інших слідчих дій.
3. Оскарження адвокатом дій слідчого, прокурора, органу дізнання.
Перше питання передбачає розкриття особливостей вступу адвоката у процес, його першої зустрічі із затриманим, обрання позиції у
справі, збирання доказів. Друге питання потребує висвітлення процедури участі захисника при проведенні окремих слідчих дій. У третьому питанні потрібно розкрити особливості оскарження адвокатом дій
слідчого, прокурора, органу дізнання.
Контрольна робота 9.
Участь захисника в суді
1. Участь захисника в суді: загальні положення.
2. Особливості участі захисника у провадженні справ в апеляційній і касаційній інстанціях.
3. Участь захисника при перегляді судових рішень у порядку
виключного провадження.
У першому питанні необхідно звернутися до визначення порядку вивчення адвокатом матеріалів справи, його участі в суді першої
інстанції, звернути увагу на особливості виступу адвоката у судових
дебатах. У другому та третьому питаннях слід розкрити особливості
участі захисника у провадженні з перевірки вироків, постанов і ухвал.
Контрольна робота 10.
Адвокат у цивільному судочинстві
1. Правові підстави участі адвоката у цивільній справі. Права
й обов’язки адвоката — представника позивача, відповідача,
третіх осіб.
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2. Робота адвоката в процесі підготовки цивільної справи до судового розгляду. Складання позовної заяви, інших документів.
3. Участь адвоката-представника у судовому розгляді.
У першому та другому питаннях доцільно провести аналіз правових підстав участі адвоката як представника в цивільному процесі,
визначити повноваження адвоката на здійснення процесуальних дій
від імені довірителя. Розглянути структуру та зміст позовної заяви.
Третє питання передбачає висвітлення особливостей процесуальної
діяльності адвоката-представника у судовому розгляді
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