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52%
Середній відсоток витрат на правову 
допомогу, відшкодованих на користь 

Клієнтів ЮФ «АНК» 
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ТОП-5 СПРАВ З ПРАКТИКИ АНК
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СПРАВА СУДОЧИНСТВО ЗАЯВЛЕНО ЗАДОВОЛЕНО

1 № 916/2364/20 Господарське 16 508 EUR 16 508 EUR / 100% 

2 № 420/696/19 Адміністративне 7 580 EUR 4 548 EUR / 60% 

3 № 420/10719/20 Адміністративне 137 194,48 UAH 56 000 UAH / 41%

4 № 420/123/20 Адміністративне 5 000 EUR 50 000 UAH / 31%

5 № 420/2510/20 Адміністративне 127 432,03 UAH 35 515 UAH / 28%
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Чи існують прогалини?

Нормативно-правовий
акт

Можливість 
компенсації

Можливість 
компенсації після 
ухвалення рішення

Необхідність подання 
попереднього 
розрахунку

КАС України

ГПК України

ЦПК України

КПК України

КУпАП/МК України ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ НЕ ВПРОВАДЖЕНИЙ

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√



ПОДАННЯ ДОКАЗІВ 
ПОНЕСЕНИХ ВИТРАТ

Протягом 5 днів 
після ухвалення 

рішення

ПОДАННЯ 
ПОПЕРЕДНЬОГО 
РОЗРАХУНКУ

Разом з першою 
заявою по суті 

спору

ЗАЯВА ПРО ПОДАННЯ 
ДОКАЗІВ ПІСЛЯ 

УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ

До закінчення 
судових дебатів

1 2 3
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ПОРЯДОК ДІЙ
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ТИПОВІ ПИТАННЯ СУДУ

?

?

?

?

Чим обґрунтовується застосування таких погодинних ставок та
чи відповідають вони ринковій вартості?

Чому саме таку, а не іншу кількість часу адвокат
витратив на виконання доручень Клієнта?

Чи є в Адвокатського об’єднання порядок/положення про
білінгову систему?

Чим викликана необхідність у перекладах документів,
перемовинах з Клієнтом та іншими особами,
підготовці та направленні звітів Клієнту тощо?



7

ЩО КАЖЕ СУДОВА ПРАКТИКА?

1

Висновки
Верховного

Суду

2

3
Розмір гонорару визначається лише за погодженням 
адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися у ці 

правовідносини.
(Додаткова Постанова ВП ВС від 19.02.20 по справі 

№755/9215/15-ц)

Наявність документального підтвердження витрат на 
правову допомогу та їх розрахунок є підставою для 
задоволення вимог про відшкодування таких витрат.

(Постанова ВП ВС від 20.09.18 по справі №751/3840/15-ц)

Сторона, що виграла справу, повинна в принципі 
отримувати від сторони, що програла відшкодування 
зборів і витрат, включаючи гонорари адвокатів, які вона 

обґрунтовано понесла у зв`язку з розглядом.
(Додаткова Постанова ВС від 05.09.19 по справі 

№826/841/17)

Процесуальне законодавство не передбачає обов’язку 
сторони доводити обґрунтованість ринкової вартості 

витрат на правничу допомогу. 
(Постанова ВС від 09.04.19 по справі №826/2689/15)

4



8

ЩО КАЖЕ СУДОВА ПРАКТИКА?

5

Висновки
Верховного

Суду

6

7

Виходячи із конкретних обставин справи, адвокат 
самостійно визначається зі стратегією захисту інтересів 

свого клієнта та алгоритмом дій задля задоволення 
вимог останнього та найкращого його захисту.

(Додаткова Постанова ВП ВС від 19.02.20 по справі 
№755/9215/15-ц)

Від учасника справи не вимагається доказів 
обґрунтування часу, витраченого фахівцем в галузі 

права. Достатнім є підтвердження лише кількості такого 
часу, але не обґрунтування, що саме така кількість часу 

витрачена на відповідні дії.
(Постанови ВС від 13.12.18 по справі №816/2096/17,               
від 20.12.18 по справі №316/1923/16-а, від 16.05.19 по 

справі №823/2638/18)

8

Час, який адвокат витрачає на дорогу для участі у 
судовому засіданні, є складовою правничої допомоги і 
підлягає компенсації нарівні з іншими витратами. 
(Постанова ВС від 25.05.21 по справі №910/7586/19)

«Гонорар успіху» є складовою частиною гонорару 
адвоката.

(Постанова ВП ВС від 12.05.20 по справі №904/4507/18)



9

ЩО КАЖЕ СУДОВА ПРАКТИКА?

9

Висновки
Верховного

Суду

10
Суд, ураховуючи принципи диспозитивності та 

змагальності, не має права вирішувати питання про 
зменшення суми судових витрат на професійну правову 
допомогу, що підлягають розподілу, з власної ініціативи.

(Постанова ОП ВС від 03.10.19 по справі №922/445/19)

Витрати на надану професійну правничу допомогу 
підлягають розподілу за результатами розгляду справи 
незалежно від того, чи їх уже фактично сплачено 

стороною/третьою особою, чи тільки має бути сплачено.
(Постанова ОП ВС від 22.01.21 по справі №925/1137/19)



Дякую за увагу!
Костянтин Моряков

Адвокат, морський юрист 
Юридична фірма «АНК»
moriakov@ank.odessa.ua

+38 063 437 79 19 
www.ank.odessa.ua


