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про що говоритимемо? 

•господарський процес  
•цивільний процес 
•адміністративний процес 

відшкодування витрат на 
правову допомогу в суді 

як судових витрат 
(процесуальний 

порядок)  

•господарський процес 
•цивільний процес 
•адміністративний процес 

відшкодування витрат на 
правову допомогу, яка 

надавалася поза судовим 
провадженням 

(загальний порядок 
відшкодування збитків) 



Спеціальний процесуальний порядок  
Господарська юрисдикція 



ГПК: 
Судові витрати складаються з …, оплати послуг …, адвоката та інших 

витрат, пов'язаних з розглядом справи (ч. 1 ст. 44 ГПК) 
 
Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, визначаються у 

порядку, встановленому Законом України «Про адвокатуру» (ч. 3 ст. 48 
ГПК)  

 
Суми, які підлягають сплаті за …, послуги …, адвоката та інші витрати, 

пов'язані з розглядом справи, покладаються:  при задоволенні позову - … 
(ч.5 ст. 49 ГПК)  

 
 
  



+ до ГПК 

• Рішення КС України від 11.07.13 року (справа про відшкодування 
витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) 
 

• Постанова Пленуму ВГС України №7 від 21.02.13 Про деякі 
питання практики застосування розділу VI Господарського 
процесуального кодексу України (узагальнення позицій). 
 
 

• Інформаційний лист ВГС України “Про деякі питання …” від 
13.02.02 (про врахування співрозмірності) 
 

• Інформаційний лист ВГС України “Про деякі питання …” від 
18.03.08 (про критерії співрозмірності) 
 



Проблемне питання: “фактична сплата” 

Устояна позиція судів, що відшкодуванню підлягають лише 
фактично сплачені витрати за послуги адвоката 
 
Позиція відстоюється:  
• п. 6.3 ПостановиПленуму ВГС України №7 від 21.02.13  
Відшкодування цих витрат здійснюється … за наявності 
документального підтвердження витрат, як-от: … платіжного 
доручення або іншого документа, який підтверджує сплату відповідних 
послуг… 
У разі неподання відповідних документів у господарського суду відсутні 
підстави для покладення на іншу сторону зазначених сум. 
 



• п. 5 Інформаційного листа ВГС України №01-8/1270  
cудові витрати за участь адвоката при розгляді справи підлягають сплаті 

лише в тому випадку, … їх сплату підтверджено відповідними 
фінансовими документами 

 
• Рішення КС України від 11.07.13 року (справа про відшкодування 

витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) в 
резолютивній частині вживає доконану форму «витрати … 
сплачені …» 

 
Наслідки: 
гонорар успіху , 
післяоплата послуг , 
 



Як боротися з «перевиконанням» закону судом? 
 
ч. 3 ст. 48 ГПК Витрати, що підлягають сплаті за послуги адвоката, 

визначаються у порядку, встановленому Законом України «Про 
адвокатуру» . 

ст. 30 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність”  

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення… представництва 
.... 

 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. 

 
 
 



Проблемне питання: “передокументованість” 

Документальне підтвердження відносин адвокат-клієнт 
 
• п. 6.3 ПостановиПленуму ВГС України №7 від 21.02.13 
Необхідність надання: 
угоди про надання послуг щодо ведення справи у суді та/або належно 

оформленої довіреності, 
платіжного доручення або іншого документа, який підтверджує сплату 

відповідних послуг, 
копії свідоцтва адвоката, … або оригіналу ордера адвоката…, з доданням 

до нього витягу з договору, в якому зазначаються повноваження 
адвоката як представника або обмеження його прав на вчинення 
окремих процесуальних дій. 

 



також вимагають: 
- звіти, калькуляції, акти приймання-передачі, рахунки і т.п. 
 
додатково для підтвердження співрозмірності витрат документи про : 
- вартість економних транспортних послуг; час, який міг би витратити 

на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати 
відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; наявні 
відомості органів статистики або інших органів про ціни на ринку 
юридичних послуг (п. 6.5 ПостановиПленуму ВГС України №7 від 
21.02.13) 
 

• як приклад відмови: Постанова ВГС від 15 квітня 2014 року, справа 
№ 923/470/13 

…  договір про надання юридичної допомоги, не містить відомостей про 
визнання недійсним якого саме договору буде заявлений позов в інтересах 
клієнта (не вказано правової природи договору, не зазначено дати його 
вчинення). … надана позивачем копія договору про надання юридичної 
допомоги, не підтверджує понесених … витрат на послуги адвоката в 
сумі 30000,00 грн саме в цій справі.  

 



Проблемне питання: “податкове” 

Поєднання в одній особі: адвокат, ФОП, “камсамолка, актівістка і 
просто красавіца” 

 
ч. 1 ст. 44 ГПК України - …оплати послуг …, адвоката  
ч. 3 ст. 4 Закону про адвокатуру Адвокат може здійснювати адвокатську 

діяльність індивідуально1 або в організаційно-правових формах 
адвокатського бюро2 чи адвокатського об'єднання3 (організаційні форми 
адвокатської діяльності). 

 
+ офіційне тлумачення 
Рішення КС України від 11.07.13 року (справа про відшкодування 

витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві) 
до складу судових витрат… суми сплачені, якщо інше не передбачено 

законом, лише за послуги адвоката 
 
 
 
 



+/- замикання)) 

• Постанова ВГС від 10.04.2014 року, справа № 911/2004/13 
відповідно до вказаного платіжного доручення призначенням платежу є 

плата за послуги згідно договору … від … року, тобто договору про 
надання адвокатських послуг. Саме по собі зазначення в платіжному 
дорученні одержувачем … (ФОП) не може бути доказом того, він є 
фізичною особою, яка займається підприємницькою діяльністю. 

 
• Постанова ВГС від 17.03.2014 року, справа № 905/3355/13 
…відсутність правових підстав для їх відшкодування, оскільки такі 

послуги були надані фізичною особою-підприємцем …, а не 
адвокатом… 

 



IMHO: 

• закон чітко говорить про витрати адвоката  + ріш. КС, 
 

• бути в процесі адвокатом, гроші отримувати ФОПом, а ще крім 
того, “камсамолкою, актівісткою і просто красавіцою” 
 

можливе обгрунтування: 
ч. 1 ст. 44 ГПК Судові витрати складаються з …, оплати послуг …, 

адвоката та інших витрат, пов'язаних з розглядом справи  
п. 1 ПостановиПленуму ВГС України №7 від 21.02.13 склад судових 

витрат не є вичерпним, і оцінка тих чи інших витрат сторін як 
судових здійснюється господарським судом з урахуванням обставин 
конкретної справи. 



Спеціальний процесуальний порядок  
Цивільна та адміністративна юрисдикція 



ЦПК, КАС: 
•  гарантують право на правову допомогу, яка може надаватися як 

адвокатами, так і фахівцями в галузі права (ст. 12 ЦПК, ст. 16 
КАС); 
 

• зазначають, що витрати на правову допомогу відносяться до судових 
витрат  ( ст. 79, 84 ЦПК, ст. 87, ст. 90 КАС) 
 

• зазначають, що граничний розмір компенсації витрат на правову 
допомогу встановлюється законом (ч. 2 ст. 84 ЦПК, ч. 3 ст 90 КАС) 
 
 



Граничний розмір і не тільки 

Закон України «Про граничний розмір компенсації витрат на 
правову допомогу у цивільних та адміністративних справах» 

 
встановлює не тільки граничні розміри (40% міс. мін. з/п за годину), але 

і всупереч ЦПК, і КАС, ігноруючи види адвокатської діяльності, 
передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльінсть» обмежує види правової допомоги, за які доступне 
відшкодування, лише: 

 
• правовою допомогою, у судовому засіданні, 
• під час вчинення окремих процесуальних дій поза судовим засіданням 

під час ознайомлення з матеріалами справи в суді 
 



“ЦПК – кращий друг боржника” 
 
Учасниками процесу є: 
- представник серед осіб, які беруть участь у  справі, яким може 

бути і адвокат (ст. 26 ЦПК, ст. 47 КАС); 
- особа, яка надає правову допомогу серед інших учасників 

процесу (ст. 47 ЦПК, в адмінпроцесі відсутня) 
 

Цивільний процес: 
• Ухвала ВСС від 14.08.13 (голов. Висоцька В.С.) 
За довіреністю надано ОСОБІ_5 повноваження представника, саме у такому 

процесуальному статусі згідно наявних у справі журналів судових 
засідань ОСОБА_5 брав участь у справі. Таким чином, ОСОБА_5 
приймав участь у розгляді справи у якості представника ОСОБА_3 за 
довіреністю із повноваженнями представника, передбаченими ст. 44 
ЦПК України, суд не постановляв ухвалу про допуск до участі у справі 
ОСОБА_5 як особи, яка надає правову допомогу 



• Підтвердження позиції також у Ухвалі ВСС від 22.01.14  (голов. Касьян О.П.) 
 

• Підтвердження позиції також в Узагальненні про практику застосування 
судами законодавства про стягнення судових витрат при розгляді 
цивільних справ від 22.08.13 (Н.О. Антоненко, заст. голови Апел. суду м. 
Києва, О.Ф. Лапчевська, суддя Апел. суду м. Києва). 

 
• Рішення Апеляційного суду Донецької області від 16.04.13  (допов. Ігнатоля 

Т.Г.) 
ОСОБА_10 давала пояснення щодо заявленого позову, заявляла клопотання, задавала 

питання відповідачу та його представнику, свідкам, висловлювала свою думку з 
приводу питань, які виникали під час розгляду справи тощо. 

… дії ОСОБА_10, які вона здійснювала в процесі судового розгляду справи, повинні 
розцінюватися, як представництво інтересів позивачки. Оскільки надання 
допомоги представником не відноситься до виду судових витрат, понесені 
позивачкою витрати по оплаті послуг представника не відшкодовуються 

 
Таким чином, відшкодування витрат на правову допомогу у цивільному 

процесі фактично унеможливлено! 



“Світло в цивільно-процесуальному тунелі” 

• Додаткове рішення ВСС від 28.05.14 (голов. Луспеник Д.Д.) 
На підтвердження понесених позивачем витрат на правову допомогу, 

нею надано розрахунок, який включає види робіт, кількість 
витрачених нормо-годин, їх вартість, виходячи з 40% встановленої 
законом мінімальної заробітної плати за годину участі особи, яка 
надавала правову допомогу та загальну суму наданих послуг, яка 
складає 4 тис. грн., які заявник просив стягнути з позивача. 

 
Суд не вдавався до аналізу процесуального статусу “надавача 

правової допомоги”. 



• Адміністративний процес 
 
“Позитивні” рішення (з врахуванням обмежень видів правової 

допомоги, які можуть бути компенсовані, що встановлені 
Законом про граничні розміри):  Ухвала ВАС від 06.03.14 у 
справі № К/800/35210/13, Додаткова постанова ЛААС від 
17.12.13 у справі № 876/4332/13, Постанова ЛААС від 04.04.13 у 
справі №181403/12/9104 

 
Позитивне рішення зі стягненням за послуги, в т.ч. не передбачені 

Законом про граничні розміри (підготовка позову): Постанова 
Черкаського ОАС від 01.04.13 у справі № 823/657/13-а 
(залишена без змін в апеляції та касації) 

 



•  Негативні рішення через: 
 

неможливо встановити об'єми, кількість та види конкретних послуг, за 
які здійснено оплату позивачем. (Ухвала ВАС від 30.05.13 у справі 
№ К/9991/43212/12) 

 
не надано актів виконаних робіт/наданих послуг та доказів сплати 

зазначених витрат (Постанова ОАС м. Києва від 11.09.12 у справі 
№ 2а-10639/12/2670  залишена без змін в апеляції) 

 



Проблемне питання: “постановочне” 

Безпідставне застосування Постанови КМ України “Про 
граничні розміри компенсації витрат, пов'язаних з 
розглядом цивільних та адміністративних справ, і порядок їх 
компенсації за рахунок держави “ від 27.04.06 № 590 

  
Суд зменшує суму до 5% мін. з/п за цілий робочий день. В 

результаті із більше 43 000 грн. відшкодування зменшується до 
243,6 грн. (Постанова ОАС м. Києва від 28.04.14 у справі № 
826/4130/14). 

 
Суперечить ч. 3 ст. 90, п. 2 р. VIII Перехідні положення КАС та 

самому змісту  постанови зі змінами 



Проблемне питання: “арифметичне” 

Використання ставки 40% місячної мін. з/п не за годину роботи, а 
як максимальної межі відшкодування. 

 
Законом України «Про державний бюджет України на 2014 рік» встановлено 

розмір мінімальної заробітної плати на 2014 рік у розмірі 1218 грн. З 
таких обставин колегія суддів приходить до висновку, що компенсація 
витрат на правову допомогу не повинна перевищувати 40 відсотків 
мінімальної заробітної плати, тобто 487,2 грн. (Постанова ЛААС від 
11.03.14 у справі № 876/2241/14). 

 
Зменшили з 500 грн. до 487,2 грн. Стягнення із пенсійного фонду. 
 
Спростовується буквальним розумінням закону та здоровим глуздом. 



Проблемне питання: “подарунок для юрфірм” 

Відмова у зв’язку із тим, що працівник АО діяв на підставі 
довіреності від позивача, а кошти за правову допомогу 
сплачено АО 

 
Позовна заява позивача підписана представником позивача, згідно 

виданої позивачем довіреності  і в судових засіданнях позивача 
представляв його представник згідно виданої довіреності, як 
передбачено ч.3 ст. 58 КАС України, а не на підставі договору про 
правову допомогу (ч.5 ст. 58 КАС України), а тому відсутні підстави 
для відшкодування витрат на правову допомогу. 

 
Спростовується положеннями ст. 58 КАС, де укладення договору 

про правову допомогу не виключає видачі довіреності, а, 
навпаки, може доповнювати одне інше. 



Відшкодування витрат на правову допомогу 
як відшкодування збитків 

(позасудова правова допомога) 



Збитки  

ст. 22 ЦК 
 
Особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, 

має право на їх відшкодування.  
Збитками є:  
• втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням 

речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права (реальні збитки);  
 



Судові витрати збитками не є 

 
Зазначені витрати (тут- судові) не є збитками в розумінні статті 224 

Господарського кодексу України та статті 22 Цивільного кодексу 
України, не входять до складу ціни позову і не можуть стягуватися під 
виглядом збитків (п. 1 Постанови Пленуму ВГС України №7 від 
21.02.13 ) 

 
Відмова у позові про стягнення як збитків різниці між реально 

понесеними витратами на правову допомогу (15 000 грн. ) та 
відшкодованими адміністративним судом (450,15 грн.).  

…є витратами на правову допомогу в адміністративній справі і питання 
щодо відшкодування цих витрат вирішено судовим рішенням у 
адміністративній справі. … заявлена у цивільній справі до стягнення 
сума не є збитками у розумінні положень Цивільного кодексу України 
щодо матеріальних збитків. (Ухвала Апеляційного суду Одеської 
області від 01.12.11, голов. Вадовська Л.М.) 



Витрати на правову допомогу, які не є судовими витратами, 
збитками мали б визнаватися 

Наприклад: 
 

• оплата правової допомоги з підготовки заперечень на акт 
податкової перевірки та участі в їх розгляді; 
 

• оплата правової допомоги з підготовки скарг та участі в 
адміністративному узгодженні податкових зобов’язань; 
 

• оплата правової допомоги із підготовки скарг по адміністративній 
вертикалі органів влади; 
 

• оплата правової допомоги, яка відповідно до Закону про 
граничний розмір не підпадає під відшкодування (вивчення 
матеріалів справи, робота з Єдиним реєстром судових рішень, 
підготовка позовної заяви тощо)??? 
 
 



Приклади відшкодування в господарському процесі: 
 

 
Постанова ВГС України від 28.11.11 у справі №5023/3471/11 
 
Постанова ВГС України від 27.05.09 у справі № 6/590-08 
 
Постанова Київського АГС від 03.10.13  у справі № 911/2509/13 
 
Визнано збитками (шкодою) . Вирішено відшкодувати. 



Дякую за Вашу увагу! 

м. Львів, вул. Винниченка, 12 
тел./факс +38 (032) 242-24-80, 242-24-81 

www.law-hnp.com 
office@law-hnp.com 
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