
 
 

Рекомендації 
щодо надання адвокатами професійно-правничої допомоги Pro Bono 

 
Преамбула 

Національна асоціація адвокатів України (далі - НААУ) є недержавною         
некомерційною професійною організацією, яка об’єднує всіх адвокатів України та         
утворюється з метою забезпечення реалізації завдань адвокатського самоврядування.  

Усвідомлюючи соціальну відповідальність адвокатів, маючи на меті подальший        
розвиток інституту Адвокатури та бажаючи зробити внесок в розбудову правової          
держави, де кожен матиме доступ до якісної професійно-правничої допомоги і          
правосуддя, НААУ рекомендує адвокатам спиратись на визначені поняття при наданні          
професійно-правничої допомоги на умовах Pro Bono. 

Метою формування рекомендацій є поширення можливостей щодо надання        
професійно-правничої допомоги Pro Bono для адвокатів України. 

Цілі формування рекомендацій: 
● сформувати єдиний підхід до надання адвокатами професійно-правничої       

допомоги Pro Bono; 
● визначити та чітко сформулювати основні поняття, що стосуються Pro Bono, з           

метою уникнення інтерпретацій. 
 
1: Визначення. 
Pro Bono - добровільне надання адвокатами професійно-правничої допомоги на         
безоплатній основі з метою відновлення соціальної справедливості в інтересах         
верховенства права. 
 
2: Ознаки справи, за якою може бути надана професійно-правнича допомога Pro           
Bono (за умови відповідності обом критеріям). 

● справи, у яких відсутній комерційний інтерес; 
● справи, передані від громадських організацій та ініціатив. 

 
 
3: Ознаки справи, за якою не може бути надана професійно-правнича допомога           
Pro Bono. 

● справи комерційного характеру; 
● справи особистого інтересу. 

 
4: Діяльність адвоката, яка не може вважатись наданням професійно-правничої         
допомоги Pro Bono. 

● безоплатна консультація адвокатом клієнта, під час якої обговорюється обсяг         
майбутньої оплачуваної роботи; 

● тимчасово безоплатна робота адвоката, яка, за домовленістю, буде оплачена в          
майбутньому; 

● безоплатна професійно-правнича допомога у справах, які не відповідають        
ознакам справи, за якою може бути надана професійно-правнича допомога Pro          
Bono. 

 



5: Простір Pro Bono та його роль.  
Простір Pro Bono - платформа, яка об’єднує представників громадського         

сектору, які потребують кваліфікованої професійно-правничої допомоги (громадські       
організації, соціальні ініціативи), та представників юридичного бізнесу (юристи,        
адвокати, адвокатські об’єднання та адвокатські бюро, юридичні компанії), які готові          
надавати професійно-правничу допомогу Pro Bono у соціальних справах. 
Простір Pro Bono координується Всеукраїнською благодійною організацією       
“Українська фундація правової допомоги”. 

Роль Простору Pro Bono: 
● зібрання справ від громадського сектору, які потребують професійно-правничу        

допомоги; 
● фільтрування справ, які мають та які не можуть отримувати         

професійно-правничу допомогу Pro Bono; 
● налагодження комунікації між заявниками на професійно-правничу допомогу та        

провайдерами професійно-правничої допомоги.  
● здійснення регулярної розсилки відібраних справ всім провайдерами       

професійно-правничої допомоги, які заявили про бажання співпрацювати з        
Простором Pro Bono. 
 

Простір Pro Bono виконує функцію комунікатора та посередника між заявниками та           
провайдерами професійної правничої допомоги. Мета Простору Pro Bono допомогти         
людям отримати професійну та якісну правову допомогу у соціально важливих          
питаннях безоплатно, а також допомогти юристам та адвокатам, адвокатським бюро,          
адвокатським об’єднанням та юридичним компаніям обрати цікаву їм справу та          
поширити інформацію про їх соціальну активність. Співпраця провайдерів правничої         
допомоги із Простором Pro Bono є добровільною і провайдери завжди на власний            
розсуд і у зручний їм спосіб можуть обирати цікаву їм pro bono справу без допомоги               
Простору Pro Bono. Обрання справи з розсилки, яку здійснює Простір Pro Bono            
гарантує можливість (за погодженням із провайдером) опублікування інформації про         
позитивний ефект від здійсненої роботи по закінченню справи, а також інформування           
НААУ для заохочення шляхом участі у заходах, які організовує НААУ спільно із            
партнерами. 
 
6: Регіональні Pro Bono координатори та їх роль.  

Регіональні Pro Bono координатори є представниками Рад адвокатів регіонів,         
які зацікавлені у розвитку культури Pro Bono в Україні. 

Регіональний Pro Bono координатор:  
● є адвокатом зі стажем роботи більше трьох років; 
● допомагає залучити у справу адвокатів у регіоні за зверненням Простору Pro           

Bono; 
● відслідковує статус та виконання завдань, які надходять від Простору Pro Bono           

(це включає в себе знання поточного статусу всіх справ); 
● інформує Простір Pro Bono щодо виконання справ для поширення позитивного          

іміджу провайдерів правничої допомоги Pro Bono; 
● визначає способи заохочення адвокатів; 
● сприяє популяризації культури Pro Bono серед адвокатів регіону. 

  
  


