
 

 

 

РІШЕННЯ № 57 

 

Про затвердження роз’яснення щодо оформлення ордерів 

 на надання правової допомоги до укладення письмового договору  

 

 

«12» квітня 2019 року                          Дніпропетровська обл.,                                                                                                

Новомосковський р-н, с. Піщанка  

Рада адвокатів України, розглянувши заяву адвоката Плужника М.В. про 

надання роз’яснень щодо правил оформлення ордеру на надання правової 

допомоги до моменту укладення письмового договору про надання правової 

допомоги між адвокатом та клієнтом, врахувавши пропозиції Голови Вищої 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Вилкова С.В., а також 

пропозиції, доповнення та зауваження членів Ради адвокатів України, 

керуючись приписами статей 55, 57 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», Розділом ІІ Положення про Раду адвокатів України, 

Регламентом Ради адвокатів України, вирішила: 

1. Затвердити роз’яснення щодо оформлення ордерів на надання 

правової допомоги до укладення письмового договору про надання 

правової допомоги  (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/              І.В. Колесников 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 

до рішення Ради адвокатів України  

від «12» квітня 2019 року № 57 

 

Щодо оформлення ордерів на надання 

правової допомоги до укладення письмового 

договору про надання правової допомоги 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката                         

Плужника М.В. щодо надання роз’яснень з приводу оформлення ордеру на 

надання правової допомоги до моменту укладення письмового договору про 

надання правової допомоги між адвокатом та клієнтом та інших пов’язаних 

питань від 26 лютого 2019 року, керуючись Законом України                                

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (далі - Закон), Положенням про 

ордер на надання правничої (правової) допомоги у новій редакції, 

затвердженого рішенням Ради адвокатів України № 41 від 12 квітня                        

2019 року (далі – Положення про ордер), взявши до уваги рішення Ради 

адвокатів України «Про розгляд звернення Керівника державного управління 

справами Куцика І.М. щодо засвідчення та подання адвокатом копії ордеру 

на надання правової допомоги»  № 162 від 04 серпня 2017 року, роз’яснює 

наступне. 

Згідно з частиною першою статті 43 Закону адвокатське 

самоврядування ґрунтується на принципі, зокрема, обов’язковості для 

виконання адвокатами рішень органів адвокатського самоврядування. 

Рішення з’їзду адвокатів України та Ради адвокатів України є обов’язковими 

до виконання всіма адвокатами (стаття 57 Закону). 

Відповідно до статті 26 Закону 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;                 

4) доручення органу (установи), уповноваженого законом на надання 

безоплатної правової допомоги.  

Ордер - це 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.  

З огляду на наведене та керуючись пунктом 5 Положення про ордер, 

Рада адвокатів України звертає увагу, що ордер, встановленої форми, є 

обов’язковим для прийняття усіма органами, установами, організаціями на 

підтвердження правомочності адвоката на вчинення дій, передбачених 

статтею 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

При цьому, в ордері зазначаються обмеження повноважень, якщо такі 

передбачені договором про надання правничої (правової) допомоги (підпункт 

12.8 пункту 12 Положення про ордер). 

 



Відповідно до частини 1 статті 27 Закону договір про надання правової 

допомоги укладається в письмовій формі. 

Договір про надання правової допомоги може вчинятися усно у 

випадках: 1) надання усних і письмових консультацій, роз’яснень із правових 

питань з подальшим записом про це в журналі та врученням клієнту 

документа, що підтверджує оплату гонорару (винагороди); 2) якщо клієнт 

невідкладно потребує надання правової допомоги, а укладення письмового 

договору за конкретних обставин є неможливим – з подальшим укладенням 

договору в письмовій формі протягом трьох днів, а якщо для цього існують 

об’єктивні перешкоди – у найближчий можливий строк. 

Ордер, який видається адвокатським бюро або адвокатським 

об’єднанням, обов’язково має містити підпис адвоката, який надає правничу 

(правову) допомогу на підставі цього ордера, та підпис керівника  

адвокатського бюро, адвокатського об’єднання і скріплений печаткою 

юридичної особи (пункт 10 Положення про ордер). 

Додатково Рада адвокатів України звертає увагу, що статтею 24 Закону 

визначено обов’язковий випадок оформлення адвокатом ордеру – під час 

реалізації права на подання адвокатського запиту. 

З викладеного вбачається, що ордер на надання правової допомоги не 

замінює договору про надання правової допомоги, який є підставою для 

здійснення адвокатської діяльності, а є лише документом, що посвідчує 

повноваження адвоката на надання правової допомоги клієнту. 

Водночас, ордер може бути оформлений адвокатом на підставі усної 

угоди з клієнтом, що перебуває, зокрема, у слідчому ізоляторі, але у 

найближчий можливий строк адвокат зобов’язаний укласти з клієнтом 

договір про надання правової допомоги у письмовій формі.  

_________________________________ 

 


