Договір № ____________
про надання правової допомоги
(витяг)
м. ________

«____»_________20____ року
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Адвокат __________________, який (яка) діє на підставі Свідоцтва про право на
заняття адвокатською діяльністю ___________ обласної кваліфікаційно-дисциплінарної
комісії адвокатури № ________ від ___________, виданого на підставі рішення Комісії від
_______
за
№ ________,
(далі
‒
Адвокат),
з
однієї
сторони,
та
_______________________________________________________________ (далі ‒ Клієнт),
як сторона в адміністративному провадженні, з другої сторони, уклали цей Договір про
нижченаведене.
1. Предмет Договору
1.1. Адвокат зобов’язується надати правову допомогу за окремими дорученнями
Клієнта.
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1.2. Правова допомога адвоката полягає у представництві (захисті) прав та
інтересів Клієнта в будь-яких державних органах влади, місцевого самоврядування,
громадських, господарських та інших підприємствах, органах, установах (у тому
числі банківських), організаціях, незалежно від їх організаційної структури,
підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі в усіх судах
України першої, апеляційної і касаційної інстанцій (як сторони та учасника, з усіма
правами та повноваженнями представництва інтересів Клієнта), експертних установах
як в Україні, так і за її межами в інших державах згідно з чинним законодавством
відповідної країни тощо.
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1.3. Клієнт відповідно до цього Договору має право давати Адвокату окремі
доручення на вчинення конкретних дій, складення процесуальних та інших документів,
які повинні узгоджуватися сторонами в усній або письмовій формі.
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1.4. З метою виконання Договору Клієнт надає Адвокату наступні
повноваження: представляти інтереси Клієнта з будь-яких питань, що стосуватимуться
прав та інтересів; вести справи Клієнта (в якості представника, захисника) в усіх судових
установах адміністративної юрисдикції, з усіма правами, які надано законом позивачу,
відповідачу, скаржнику, третій особі в адміністративних справах, у тому числі з
правом подання, пред’явлення позову, повної або часткової відмови від позовних вимог,
визнання повністю або частково позову, зміни підстав або предмета позову, укладання
мирової угоди, оскарження рішення суду, подачі виконавчого листа до стягнення,
знайомитися з матеріалами судових справ, виконавчого провадження, робити з них
виписки, знімати копії, запитувати та отримувати копії судових рішень, інших
документів і матеріалів, запитувати й дізнаватися про дату, час, місце приведення
судових засідань і вчинення процесуальних дій, отримувати інші процесуальні
повідомлення, подавати додаткові матеріали, заявляти клопотання, брати участь у
провадженні виконавчих дій, давати усні та письмові пояснення в процесі судового
розгляду, виконавчих дій, висловлювати свої доведи, міркування з усіх питань, що
виникають у ході судового, виконавчого провадження, у тому числі при проведенні
експертизи, заперечувати проти клопотань, доводів та міркувань інших учасників
виконавчого провадження, заявляти відводи у випадках, передбачених
процесуальним законом, оскаржувати дії (бездіяльність) суддів, голів і працівників
судів, державного виконавця, підписувати за Клієнта документи і матеріали та
користуватися з цією метою іншими правами, наданими чинним законодавством
України та Кодексом адміністративного судочинства України. За цим Договором
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Адвокату надано право ведення від імені Клієнта переговорів і попереднього
узгодження всіх процедурних питань, подавати та підписувати документи, необхідні
для виконання повноважень, у т.ч. позовні та інші заяви, клопотання, скарги,
включаючи апеляційні та касаційні, подавати та одержувати будь-які процесуальні та
інші документи (у тому числі скарги та заяви), що стосуватимуться прав і законних
інтересів Клієнта, сплачувати за Клієнта будь-які необхідні платежі (в тому числі
судовий збір), користуючись та реалізовуючи у повному обсязі процесуальні права
вищевказаних осіб.
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