РІШЕННЯ № 33
Про затвердження роз’яснення щодо здійснення адвокатом та його
помічником представництва різних сторін в одній господарській справі
«30» березня 2018 року

м. Київ

Рада адвокатів України, керуючись статтями 1, 16, 55 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Правилами адвокатської етики,
Положенням про Раду адвокатів України, вирішила:
1.

Затвердити роз’яснення щодо здійснення адвокатом та його помічником
представництва різних сторін в одній господарській справі, що
додається.

2.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
заявника, а також на офіційному веб-сайті Національної асоціації
адвокатів України.

Голова Ради адвокатів України

підпис

Л.П. Ізовітова

Секретар Ради адвокатів України

підпис

П.М. Гречківський

Додаток 1
до рішення Ради адвокатів України
від «30» березня 2018 року № 33

Щодо здійснення адвокатом та його помічником представництва різних
сторін в одній господарській справі
Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката Лемішки І.П.
від 06 грудня 2017 року № 01/17 про надання роз’яснення щодо здійснення
адвокатом та його помічником представництва інтересів двох юридичних
осіб в одній господарській справі (адвокат – представник позивача, помічник
адвоката – представник відповідача), врахувавши пропозиції, зауваження та
доповнення членів Ради адвокатів України, в межах повноважень роз’яснює
наступне.
Відповідно до статті 16 Закону Україну «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність» (надалі – Закон) адвокат може мати помічників з числа осіб, які
мають повну вищу юридичну освіту. Помічники адвоката працюють на
підставі трудового договору (контракту), укладеного з адвокатом,
адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, з додержанням вимог цього
Закону і законодавства про працю.
Помічник адвоката виконує доручення адвоката у справах, що
знаходяться у провадженні адвоката, крім тих, що належать до
процесуальних повноважень (прав та обов’язків) адвоката.
Обсяг прав та обов’язків помічника адвоката визначений Положенням
про помічника адвоката, затвердженим рішенням Ради адвокатів України від
25 вересня 2015 року № 113 (з наступними змінами) на виконання пункту 3
статті 16 Закону.
Помічник адвоката під час виконання своїх обов’язків має доступ до
інформаційних баз даних, телекомунікаційних мереж адвоката, матеріалів та
документів, наданих у розпорядження адвоката клієнтом, іншої інформації,
що становить предмет адвокатської таємниці.
Спеціальне законодавство під поняттям адвокатської таємниці розуміє
будь яку інформацію, що стала відома адвокату, помічнику адвоката,
стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом,
про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в
укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим
Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського
об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним
документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші
документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської
діяльності (стаття 22 Закону).

Стаття 22 Закону та пункт 7.1. Положення про помічника адвоката
встановлюють обов’язок помічника адвоката зберігати адвокатську
таємницю.
Розголошення відомостей, що складають адвокатську таємницю,
заборонено за будь яких обставин, включаючи незаконні спроби органів
досудового розслідування і суду допитати адвоката про обставини, що
складають адвокатську таємницю (стаття 10 Правил адвокатської етики).
Відповідно до пункту 7.1. Положення про помічника адвоката на
помічника адвоката поширюється дія Правил адвокатської етики в частині,
що стосується його діяльності.
Адвокат (адвокатське бюро, адвокатське об’єднання) несе повну
відповідальність за дії помічника адвоката.
Закон у статті 1 та Правила адвокатської етики у статті 9 попереджають
адвоката про можливість виникнення конфлікту інтересів під час виконання
ним професійних обов’язків, зосереджуючи увагу на неприпустимості його
утворення.
Під конфліктом інтересів слід розуміти суперечність між особистими
інтересами адвоката та його професійними правами і обов’язками перед
клієнтом, наявність якої може вплинути на об’єктивність або
неупередженість під час виконання адвокатом його професійних обов’язків, а
також на вчинення чи не вчинення ним дій під час здійснення адвокатської
діяльності.
Адвокат без письмового погодження з клієнтами, щодо яких виник
конфлікт інтересів, не може представляти або захищати одночасно двох або
більше клієнтів, інтереси яких є взаємно суперечливими, або вірогідно
можуть стати суперечливими, а також за таких обставин надавати їм
професійну правничу (правову) допомогу.
Відповідно до статті 16 Правил адвокатської етики, на вимогу клієнта до
укладення договору про надання правової допомоги адвокат (адвокатське
бюро, адвокатське об’єднання) має повідомити клієнту чи має адвокат
належну кваліфікацію для надання професійної правничої допомоги у
конкретній справі та обставини, що можуть вплинути на можливе
виникнення конфлікту інтересів.
Особливості застосування правил щодо конфлікту інтересів у
відносинах з клієнтом – юридичною особою визначені статтею 39 Правил
адвокатської етики.
У межах дотримання принципу законності та домінантності інтересів
клієнта адвокат у своїй діяльності зобов’язаний виходити з переваги
інтересів клієнтів перед своїми власними, в тому числі партнерів та
співробітників.
Відповідно до частини першої статті 58 Господарського процесуального
кодексу України представником у суді може бути адвокат або законний
представник.

В силу статей 59, 58 Господарського процесуального кодексу України,
особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або
представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її
довірителя.
З огляду на системний аналіз викладених положень Правил адвокатської
етики та Закону Україну «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», а також
виходячи із принципу домінантності інтересів клієнта, помічник адвоката та
адвокат не можуть представляти інтереси різних сторін в одному
господарському процесі.
__________

