
 
 

РІШЕННЯ № 98 

Про результати роботи Робочої групи з дослідження питання 

необхідності встановлення та затвердження мінімального розміру 

виплат на оплату послуг адвоката з надання професійної правової 

(правничої) допомоги 

 

«02» червня 2018 року                  смт. Затока, Одеська обл. 

 

Рада адвокатів України, розглянувши Висновок Робочої групи з 

дослідження питання необхідності встановлення та затвердження 

мінімального розміру виплат на оплату послуг адвоката з надання 

професійної правової (правничої) допомоги від 22 травня 2018 року та 

проаналізувавши додані до нього документи, дійшла висновку, що 

законодавство України та практика його застосування не містять єдності і 

методології визначення розміру витрат на правову (правничу) допомогу , а 

тому комплексно окреслені Робочою групою питання потребують 

додаткового дослідження і опрацювання, у тому числі з врахуванням позиції 

судів касаційної інстанції з питання виплат на оплату послуг адвоката з 

надання професійної правової (правничої) допомоги, викладеної у судових 

рішеннях. 

Відповідно до статті 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» професійні права, честь і гідність адвоката гарантуються та 

охороняються Конституцією України, Законом України «Про адвокатур та 

адвокатську діяльність» та іншими законами. 

Законодавець встановив, що 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 встановлені розміру гонорару враховується 

складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та 

інші істотні обставини. 

Згідно зі статтею 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» 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.  



 

Рада адвокатів України, враховуючи наведене та взявши до уваги 

підготовлені Робочої групою документи, будучи стривоженою судовою 

практикою з питання відшкодування витрат на правову (правничу) допомогу 

адвоката, що може призвести до знецінення адвокатської діяльності, а також 

будучи зацікавленою у напрацюванні єдиної правозастосовної практики та 

захисту прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності, у тому числі 

соціальних, з урахуванням пропозицій, зауважень та доповнень членів Ради 

адвокатів України, керуючись статтею 55 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» та Положенням про Раду адвокатів України, 

вирішила: 

1. Вважати неприпустимим тиск та втручання в будь який спосіб у 

незалежну адвокатську діяльність, в тому числі у відносини між 

клієнтом та адвокатом, що може призвести до послаблення інституту 

адвокатури України та нівелювання професії адвоката. 

2. Доручити Робочій групі з дослідження питання необхідності 

встановлення та затвердження мінімального розміру виплат на оплату 

послуг адвоката з надання професійної правової (правничої)  

підготувати до Ради суддів України звернення щодо запобігання 

негативних наслідків судової практики з питання  відшкодування витрат 

на правову (правничу) допомогу адвоката, недопущення знецінення 

адвокатської діяльності, а також пропозицією спільного напрацювання 

єдиної практики з цього питання.  

3. Продовжити роботу Робочої групи з дослідження питання необхідності 

встановлення та затвердження мінімального розміру виплат на оплату 

послуг адвоката з надання професійної правової (правничої) допомоги. 

4.  В.о. Секретаря Ради адвокатів України про прийняте рішення 

повідомити на офіційному веб-сайті Національної асоціації адвокатів 

України.  

 

Голова Ради адвокатів України          підпис       Л.П. Ізовітова 
 

В.о. Секретаря Ради адвокатів України      підпис         І.В. Колесников 

 

 


