
ПАМ’ЯТКА АДВОКАТАМ
СИСТЕМИ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

Адвокати, які надають БВПД, не мають права:

Вимагати від клієнтів матеріальну або нематеріальну вигоду за надання безоплатної вторинної 
правової допомоги (далі – БВПД). Оплата послуг адвокатів за надання БВПД та відшкодування 
витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються за рахунок коштів з державного 
бюджету відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 465 
«Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну 
правову допомогу» (із змінами), на підставі виданих регіональним чи місцевим центром 
з надання БВПД (далі – центри БВПД) доручень та актів надання правової допомоги (з 
відповідними додатками). Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в актах 
надання БВПД та у додатках до них, несе адвокат згідно чинного законодавства.

Просити у клієнтів грошові кошти на транспортні витрати або проїзд, оплату відряджень за 
межі регіону через те, що подібні витрати відшкодовуються за рахунок державного бюджету.

Розголошувати у будь-який спосіб персональні дані клієнтів, які їм було довірено або які 
стали відомі у зв’язку з виконанням ними професійних або трудових обов’язків, крім випадків, 
передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

Адвокати, які надають БВПД, повинні:

Дотримуватися «Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 
адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі», затверджених 
наказом Міністерства юстиції України від 21.12.2017 року за № 4125/5 (із змінами).

Після отримання від центрів БВПД доручення для надання правової допомоги, у разі виникнення 
конфлікту інтересів, при наявності підстав для її припинення або отриманні інформації про 
існування іншого адвоката у справі, повідомити про це керівництво відповідного центру БВПД. 

Повідомити клієнту, інтереси якого представляють у судових органах, і він не належить до 
категорії осіб, звільнених від сплати судового збору, про необхідність самостійної сплати 
клієнтом судового збору, поштових витрат, витрат на проведення досліджень/експертиз у 
відповідних провадженнях (норма Закону України «Про судовий збір»).

До відома адвокатів, які надають БВПД: 

Будь-які домовленості між адвокатами та працівниками центрів БВПД щодо розподілу справ, 
з метою одержання неправомірної вигоди, не допускаються.

Спроби адвокатів або працівників центрів БВПД «пришвидшити» опрацювання та затвердження 
актів надання правової допомоги на користь окремих адвокатів можуть розглядатися як 
корупційне діяння.

У разі отримання інформації про факт вимагання/отримання іншим колегою-адвокатом або 
працівником центру БВПД грошових коштів чи будь-яких вигід нематеріального характеру 
(пільги, послуги, нематеріальні активи тощо) від клієнтів, зателефонуйте на цілодобову 
«антикорупційну» лінію Координаційного центру з надання правової допомоги за телефонним 
номером (044)-364-17-47 та залиште відповідне інформаційне повідомлення (в тому числі 
анонімно). 


