РІШЕННЯ № 36
Щодо прав помічника адвоката
на ознайомлення з матеріалами справи в суді
«02» квітня 2014 року

м. Одеса

Радою адвокатів України розглянуто звернення Шпака В.І. від
05 листопада 2013 року № 171 щодо прав помічника адвоката на
ознайомлення в суді з матеріалами справи, що знаходяться в провадженні
адвоката.
Відповідно до частини другої статті 16 Закону України «Про адвокатуру
та адвокатську діяльність» (далі – Закон) помічник адвоката виконує
доручення адвоката у справах, що знаходяться у провадженні адвоката, крім
тих, що належать до процесуальних повноважень (прав та обов’язків)
адвоката.
Права помічника адвоката передбачені пунктами 8.1. та 8.2. розділу 8
Положення про помічника адвоката, затвердженого рішенням Ради адвокатів
України від 01 червня 2013 року № 123, з наступними змінами (далі –
Положення). Зокрема, згідно з пунктом 8.2.5 пункту 8.2. розділу 8
Положення, помічник адвоката (адвокатського бюро, об’єднання), за умови
надання письмової згоди клієнтом адвоката (адвокатського бюро,
об’єднання), має право виконувати доручення правового характеру, вести за
дорученням та під контролем адвоката нескладні судові справи та надавати
консультації з питань законодавства.
Враховуючи наведене, відповідно до статей 3, 44, 45, 221 Кримінального
процесуального кодексу України, керуючись статтею 55 Закону України
«Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положення про Раду адвокатів
України, Рада адвокатів України вирішила:
1.

Установити, що у нескладних справах, які не стосуються кримінального
провадження, адвокат може давати письмове доручення своєму
помічнику знайомитися з матеріалами справи, робити виписки та копії.

2.

Рекомендувати адвокатам, адвокатськими бюро, адвокатськими
об’єднанням отримувати письмову згоду клієнтів на роботу помічника
адвоката з їх справами. Така згода може бути отримана шляхом
включення відповідних пунктів про це у договір про надання правової
допомоги.

3.

Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити
ради адвокатів регіонів (Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя), кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури
(Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя).

4.

Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.
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