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ДО УВАГИ СТУДЕНТІВ! ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ № 14 ВАМ НЕОБХІДНО:
Опрацювати питання винесені на семінарське заняття в залежності від
обраного вами рівня:
1.1 Для задовільного рівня достатньо просто відповідей на чотири питання
викладених в плані семінарського заняття
1.2 Для достатнього та високого рівня вам необхідно:


виконати реферат по одній з запропонованих тем або виконати

дослідницьку роботу (див. вимоги до реферату наведені в Додатку 1);


створити презентацію (не менше 10 слайдів, не рахуючи титульного та

останнього слайда) відповідно до обраного питання. Рекомендовано ознайомитися з
вимогами

до

створення

презентації

за

посиланням

http://www.hmapo-

pedagogics.kh.sch.in.ua/news/id/12
Реферат та презентація повинні містити титульну сторінку, де необхідно
зазначити наступне:
Реферат/Презентація
до семінарського заняття № ___
з дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів»
на тему: «_________________________________»
виконав (-ла) студент-(ка) групи П - __
________________________
(ПІБ)

Оцінка буде виставлятись з урахуванням повноти відповіді, правильності,
охайності в оформленні.
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Тема дисципліни: Адвокатура в Україні
Семінарське заняття 14
Тема: Специфіка адвокатської діяльності

План
1.
в Україні
2.

Охарактеризуйте організаційні форми та принципи діяльності адвокатури
Охарактеризуйте дисциплінарну відповідальність адвоката

3.
Охарактеризуйте порядок діяльності Кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури
4.
Визначте та охарактеризуйте підстави для здійснення адвокатської
діяльності
5.

Охарактеризуйте правила адвокатської етики
Література

Базова:
1.
Конституція України від 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради
України. – 1996. – № 30 (зі змінами і доповненнями).
2.
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня
2012 року // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 5076-VI (зі змінами і
доповненнями)
3.
Правила
адвокатської
етики,
затверджено
затверджені
Установчим з’їздом адвокатів України 17 листопада 2012 року
Допоміжна
1.
Організація судових та правоохоронних органів України: навч. посіб. у схемах / А.В.
Лапкін. - Вид. 7-ме, змін. і допов.- Х.: Право, 2018. – 166 с.
2.
Організація судових та правоохоронних органів : навч. посіб. : у 2 ч. / Л. М. Москвич,
І. В. Назаров, О. О. Овсяннікова та ін. ; за ред. Л. М. Москвич. – Х. : Право, 2016. – 243 с.
Ключові поняття
Адвокат, адвокатське бюро, свідоцтво, адвокатська етика, адвокатська діяльність
Рекомендовані реферати
1. Система органів адвокатського самоврядування в Україні
2. Конституційно-правовий статус адвокатури України
3. Сутність інституту адвокатури в Україні
Питання для актуалізації пізнавальної діяльності студентів:
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1.
2.
3.
4.
5.

Що таке адвокатура України?
Назвіть види адвокатської діяльності
Назвіть вимоги до особи яка має намір стати адвокатом
Що є дисциплінарним проступком адвоката?
Які дисциплінарні стягнення можуть бути застосовані до адвоката?

Дослідницька робота
1.
2.

Сучасні проблеми адвокатури України
Адвокатура в Україні на сучасному етапі розвитку
Методичні рекомендації

Для відповіді на перше питання слід звернутися до положень статті 2 Закону
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», відповідно до даної статті
адвокатура України - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення
захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній
основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в
порядку, встановленому вищевказаним законом.
Адвокатуру України складають всі адвокати України, які мають право
здійснювати адвокатську діяльність. Адвокатська діяльність здійснюється на
принципах верховенства права, законності, незалежності, конфіденційності та
уникнення конфлікту інтересів.
Адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, їх посадових та службових осіб. Держава створює належні умови для
діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності.
Адвокатська діяльність - незалежна професійна діяльність адвоката щодо
здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту.
Стаття 19 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», визначає
види адвокатської діяльності.
При відповіді на друге питання слід зазначити, що відповідно до ст. 33 Закону
України «Про адвокатура та адвокатську діяльність», адвоката може бути притягнуто
до дисциплінарної відповідальності у порядку дисциплінарного провадження з підстав,
передбачених даним Законом.
Дисциплінарне провадження - процедура розгляду письмової скарги, яка містить
відомості про наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку.
Підставою для притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності є
вчинення ним дисциплінарного проступку.
Дисциплінарним проступком адвоката є:
1) порушення вимог несумісності;
2) порушення присяги адвоката України;
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3) порушення правил адвокатської етики;
4) розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до її
розголошення;
5) невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків;
6) невиконання рішень органів адвокатського самоврядування;
7) порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом.
За вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути застосовано одне
з таких дисциплінарних стягнень:
1) попередження;
2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного місяця
до одного року;
3) для адвокатів України - позбавлення права на заняття адвокатською діяльністю
з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для адвокатів
іноземних держав - виключення з Єдиного реєстру адвокатів України.
Адвокат може бути притягнутий до дисциплінарної відповідальності протягом
року з дня вчинення дисциплінарного проступку.
Право на звернення до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури із
заявою (скаргою) щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для
дисциплінарної відповідальності, має кожен, кому відомі факти такої поведінки.
Дисциплінарне провадження складається з таких стадій:
1) проведення перевірки відомостей про дисциплінарний проступок адвоката;
2) порушення дисциплінарної справи;
3) розгляд дисциплінарної справи;
4) прийняття рішення у дисциплінарній справі.
У відповіді на третє питання перш за все необхідно зазначити, що
кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури утворюється з метою визначення
рівня фахової підготовленості осіб, які виявили намір отримати право на заняття
адвокатською діяльністю, та вирішення питань щодо дисциплінарної відповідальності
адвокатів.
До повноважень кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури належать:
1) організація та проведення кваліфікаційних іспитів;
2) прийняття рішень щодо видачі свідоцтва про складення кваліфікаційного
іспиту;
3) прийняття рішень про зупинення або припинення права на заняття
адвокатською діяльністю;
4) здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвокатів;
5) вирішення інших питань, віднесених до повноважень кваліфікаційнодисциплінарної комісії адвокатури цим Законом, рішеннями конференції адвокатів
регіону, Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, Ради адвокатів
України, з’їзду адвокатів України.
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Відповідно до ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»,
адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу юридичну освіту, володіє
державною мовою, має стаж роботи в галузі права не менше двох років, склала
кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім випадків, встановлених цим
Законом), склала присягу адвоката України та отримала свідоцтво про право на заняття
адвокатською діяльністю.
Не може бути адвокатом особа, яка:
1) має непогашену чи незняту в установленому законом порядку судимість за
вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, а також нетяжкого злочину, за який
призначено покарання у виді позбавлення волі;
2) визнана судом недієздатною чи обмежено дієздатною;
3) позбавлена права на заняття адвокатською діяльністю, - протягом двох років з
дня прийняття рішення про припинення права на заняття адвокатською діяльністю;
4) звільнена з посади судді, прокурора, слідчого, дізнавача, нотаріуса, з державної
служби або служби в органах місцевого самоврядування за порушення присяги,
вчинення корупційного правопорушення, - протягом трьох років з дня такого звільнення
Особа, яка виявила бажання стати адвокатом та відповідає вимогам, має право
звернутися до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури за місцем проживання
із заявою про допуск до складення кваліфікаційного іспиту. Порядок допуску до
складення кваліфікаційного іспиту та перелік документів, що додаються до заяви,
затверджуються Радою адвокатів України.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури перевіряє відповідність особи
вимогам. Особі, яка склала кваліфікаційний іспит, протягом десяти днів з дня складення
кваліфікаційного іспиту кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури безоплатно
видає свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту.
Свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту дійсне протягом трьох років з
дня складення іспиту.
Для відповіді на четверте питання потрібно звернутися до положень статті 26
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» адвокатська діяльність
здійснюється на підставі договору про надання правової допомоги.
Документами, що посвідчують повноваження адвоката на надання правової
допомоги, можуть бути:
1) договір про надання правової допомоги;
2) довіреність;
3) ордер - письмовий документ, що у випадках, встановлених цим Законом та
іншими законами України, посвідчує повноваження адвоката на надання правової
допомоги. Ордер видається адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським
об’єднанням та повинен містити підпис адвоката.
4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної
правової допомоги.
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Повноваження адвоката як захисника або представника в господарському,
цивільному, адміністративному судочинстві, кримінальному провадженні, розгляді
справ про адміністративні правопорушення, а також як уповноваженого за дорученням
у конституційному судочинстві підтверджуються в порядку, встановленому законом.
Адвокат зобов’язаний діяти в межах повноважень, наданих йому клієнтом, у тому
числі з урахуванням обмежень щодо вчинення окремих процесуальних дій. Договір про
надання правової допомоги укладається в письмовій формі. До договору про надання
правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права.
Адвокату, адвокатському бюро або адвокатському об’єднанню забороняється
укладати договір про надання правової допомоги у разі конфлікту інтересів.
Конфлікт інтересів - суперечність між особистими інтересами адвоката та його
професійними правами і обов’язками, наявність якої може вплинути на об’єктивність
або неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а також
на вчинення чи невчинення ним дій під час здійснення адвокатської діяльності
У разі відмови від укладення договору про надання правової допомоги адвокат
зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю про відомості, що стали йому відомі від
особи, яка звернулася з пропозицією укладення такого договору.
Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та
надання інших видів правової допомоги клієнту.
Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави
для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються
в договорі про надання правової допомоги.
При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація
і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути
розумним та враховувати витрачений адвокатом час.
Правила адвокатської етики (п’яте питання) мають на меті уніфіковане
закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері тлумачення норм
адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих
у міжнародному адвокатському співтоваристві.
В Україні від 17 листопада 2012 року діють Правила адвокатської етики,
затверджено затверджені Установчим з’їздом адвокатів України, які уніфікують
закріплення традицій і досвіду української адвокатури в сфері тлумачення норм
адвокатської етики, а також загальновизнаних деонтологічних норм і правил, прийнятих
у міжнародному адвокатському співтоваристві. Дані Правила слугують обов’язковою
для використання адвокатами системою орієнтирів при збалансуванні, практичному
узгодженні ними своїх багатоманітних та іноді суперечливих професійних прав та
обов’язків відповідно до статусу, основних завдань адвокатури та принципів її
діяльності, визначених Конституцією України, Законом України «Про адвокатуру та
адвокатську діяльність» та іншими законодавчими актами України, а також
закріплюють єдину систему критеріїв оцінки етичних аспектів поведінки адвоката у
дисциплінарному провадженні кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури.
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Додаток 1
ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ
Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами
основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури,
вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки.
Структура реферату:

титульна сторінка;

зміст (включаючи план, який повинен розкривати всю суть теми);

вступ (має бути обґрунтовано значення обраної теми);

основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення
основних питань);

висновки (вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного
матеріалу);

список використаної літератури (необхідно розміщувати в алфавітному
порядку, якщо при виконанні реферату використовувалися нормативні документи їх
необхідно розміщувати на початку списку);

додатки (не обов’язково, але за можливості можна додати документи, схеми
тощо).
Вимоги до оформлення реферату.
Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального
обсягу роботи не входять додатки та список використаних джерел.
Робота має бути надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У
тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що
використовувалися при підготовці реферату. Посилання на літературне джерело
ставиться у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури
та конкретна сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [8, с. 179].
Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних
аркушах формату А-4 (210 х 297).
Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем;
вирівнювання - “За шириною”;
міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines);
абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см);
верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2 см, праве – 1 см.
Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти
знакам (1,25 см).
Розділи та підрозділи мають містити заголовки, які належить точно відтворювати
у змісті. Заголовки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів
друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Заголовки
розділів слід починати з належного відступу.
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Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки
позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки.
Титульний аркуш включається до загальної нумерації сторінок роботи, але номер
сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати
також арабськими цифрами.
Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати в
додатках. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

Викладач:

Бубнєнкова О.О.

