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ЛЮЛЬЧУК Н.М.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» правнича 
допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення  
у разі порушення. У свою чергу, правові послуги – це надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень із правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних 
та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи  
в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги  
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Відповідно 
до ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до договору 
про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. 
Цивільний кодекс України не містить загального поняття договору про надання 
правничої допомоги, характеристики його суб’єктів, яких-небудь інших норм, 
спеціально цьому присвячених. Відтак уявлення про поняття, сутність і форму договору 
про надання правничої допомоги має складатися на підставі загальних цивільно-
правових знань про договір з урахуванням специфіки правової природи договору про 
надання правничої допомоги. Договір про надання правничої допомоги – це договір, 
за яким правник зобов’язується надати клієнтові, котрий має певний юридичний 
інтерес у вирішенні проблемної правової ситуації, професійне юридичне сприяння  
з метою вирішення зазначеної ситуації у формах, передбачених чинним законодавством,  
а клієнт (фізична чи юридична особа) або особа, яка укладає договір в інтересах 
клієнта, або держава в особі відповідних державних органів, у випадках, передбачених 
законом, зобов’язується сплатити правникові винагороду за надану допомогу.

Ключові слова: правнича допомога, договір про надання правничої допомоги, 
правова послуга, адвокатура, правник.

According to Article 1 of the Law of Ukraine “On Free Legal Aid”, legal aid is the 
provision of legal services aimed at ensuring the realization of human and citizen’s rights 
and freedoms, protection of these rights and freedoms, their restoration in case of violation. 
In turn, legal services are the provision of legal information, advice and clarification on 
legal issues; preparation of statements, complaints, procedural and other documents of 
legal nature; representation of the interests of a person in courts, other state bodies, local 
self-government bodies, before other persons; ensuring protection of the person against the 
charge; assisting a person in securing access to a person’s secondary legal aid and mediation. 
According to part 3 of Article 27 of the Law of Ukraine “On Advocacy and Legal Activities”, 
the general requirements of contract law apply to the contract on legal aid. At the same time, 
the Civil Code of Ukraine does not contain the general concept of a legal aid agreement, 
the characteristics of its subjects, any other norms specifically devoted to it. Therefore, the 
concept, nature and form of the legal aid contract should be based on general civil legal 
knowledge of the contract, taking into account the specific legal nature of the legal aid 
contract. Legal assistance contract is a contract under which a lawyer undertakes to provide a 
client who has a specific legal interest in resolving a problematic legal situation, professional 
legal assistance in order to resolve the situation in the forms provided by applicable law, and 
the client (physical or legal person) or the person who concludes the contract in the interests 
of the client, or the state in the person of the relevant state bodies, in the cases provided for by 
law, undertakes to pay the lawyer a fee for the assistance provided.

Key words: legal aid, legal aid agreement, legal service, advocacy, lawyer.
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Вступ. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [1] прав-
нича допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і сво-
бод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. У свою 
чергу, правові послуги – це надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових 
питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійс-
нення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого са-
моврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання 
особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Від-
повідно до ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [2] до договору 
про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. Цивільний 
кодекс (далі – ЦК) України [3] не містить загального поняття договору про надання правничої 
допомоги, характеристики його суб’єктів, інших відповідних норм. Відтак уявлення про поняття, 
сутність і форму договір про надання правничої допомоги має складатися на підставі загальних 
цивільно-правових знань про договір з урахуванням специфіки правової природи договору про 
надання правничої допомоги.

Дослідженню питань цивільно-правового регулювання надання правничої допомоги при-
ділялася увага у наукових працях С. Борисенка, Є. Васьковського, І. Гловацького, А. Джуської, 
В. Личко, М. Кратенка, П. Павліша, В. Попелюшка, О. Святоцького, І. Синяка, А. Титова, І. То-
кмакова, В. Третьякової, О. Філонова, В. Шкарупи та інших дослідників. Втім, незважаючи на 
значну кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених із відповідної проблематики, 
питання сутності договору про надання правничої допомоги лишаються недостатньо дослідже-
ними, особливо у контексті змін, яких зазнало законодавство України у 2016–2017 рр. [4; 5].

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні поняття та сутності договору 
про надання правничої допомоги, його правової природи.

Результати дослідження. Ст. 626 ЦК України [3] визначає, що договором є домовленість 
двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків. Договори можуть бути одно-, дво- та багатосторонніми. Договір є відплатним, якщо 
інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Як зазначає В. Кисіль, сутність цивільного договору дозволяє визначати його як найбільш 
універсальний юридичний інструмент, який забезпечує заінтересованим особам можливість 
встановлювати, змінювати та припиняти відповідні цивільні права й обов’язки на основі вільно-
го волевиявлення й усвідомлення обов’язковості виконання умов договору [6].

На думку В. Луця, поняття «сутність» пов’язане із поняттям «зміст» цивільно-правово-
го договору, а для визначення цих понять і їх співвідношення доцільно насамперед розглянути 
легальне і доктринальне визначення договору як правового феномену. Науковець зазначає, що з 
положень ст. 626 ЦК України випливає, що договір належить до правових актів індивідуального 
характеру – юридичних актів, зокрема правочинів [7, с. 119–120]. Зрештою В. Луць доходить 
висновку, що сутність цивільно-правового договору становить угода (згода, домовленість, поро-
зуміння, консенсус тощо) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або при-
пинення цивільних прав та обов’язків. Справедливість такого підходу підтверджується, зокрема, 
визначенням договору, наведеним у Законі України «Про захист прав споживачів» [8]: договір – 
усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, 
ціну та інші умови, за яких реалізується продукція.

Сутність договору про надання правничої допомоги становить угода зацікавлених сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків щодо надання 
правових послуг (надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань; 
складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення 
представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самовря-
дування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі 
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації) та їх оплати.

Щодо правової природи договору про надання правничих послуг, то у вітчизняній і зару-
біжній науковій доктрині можна виділити такі варіанти кваліфікації відповідного договору: як 
договору доручення [9, c. 162]; як договору підряду [10]; як договору оплатного надання послуг 
[11, c. 71]; непойменованого договору [12]; як змішаного договору [13, c. 33; 14].

Якщо проаналізувати зміст Розділу IV Закону України «Про адвокатуру і адвокатську  
діяльність» [2], можна побачити, що щодо змісту договору про надання правничої допомоги  
його положення обмежуються лише вказівкою на те, що «зміст договору про надання право-
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вої допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави  
і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської ети-
ки». Ч. 2 ст. 30 [2] передбачає, що «порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодин-
на оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо 
визначаються в договорі про надання правової допомоги», що підтверджує існування окремого 
договору як юридичної конструкції.

Вибір оптимальної договірної моделі взаємин правника з клієнтом зумовлений харак-
тером правових послуг. Найбільш вдалою юридичною конструкцією цього договору більшість 
науковців обґрунтовано вважають модель договору з оплатного надання послуг [15, c. 17–29;  
16, с. 7], тим більше, що фактично йдеться про надання правових послуг.

Правові послуги – це об’єкт цивільно-правових відносин, відтак норми, що регламен-
тують надання юридичних послуг, становлять цивільно-правовий інститут. Слід зазначити, що 
правовідносини, які складаються при наданні різних видів послуг, урегульовані не рівною мі-
рою. Зокрема, діяльність із надання правничої допомоги як системи правових послуг порівняно 
з іншими видами вимагає створення нормативно-правової бази, що відповідає реаліям сього-
дення. Для цього передусім необхідно визначитися зі змістом понять «послуга» та «правова по-
слуга». У юридичній літературі питання про правове визначення послуги пов’язується з: цільо-
вим призначенням послуги, її корисним ефектом від дій виконавця; здійсненням цих корисних 
дій виконавцем. Визначають такі характерні ознаки послуги: невідчутність; нерозривність між  
її наданням і споживанням; корисний ефект для замовника; зазвичай нематеріальний результат; 
найчастіше гарантований. Послуга становить сукупність певних дій (діяльність), які проводять-
ся виконавцем за завданням і на користь послугоодержувача, і з метою задоволення його певної 
потреби [17]. Закон України «Про захист прав споживачів» [8] визначає послугу як діяльність 
виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 
нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням для задоволення його 
особистих потреб.

Щодо поняття «правові послуги» (правничі, юридичні тощо), воно наразі чітко не визна-
чене. Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [1], вдало вирішивши питання про 
співвідношення правничої допомоги та правових послуг, щодо останніх обмежився лише пере-
рахуванням їх видів. Оскільки правова послуга є різновидом послуги взагалі, їй повинні бути 
притаманні загальні ознаки, що відрізняють послугу від інших об’єктів цивільних прав. І, оскіль-
ки вона є специфічним видом послуг, їй також мають бути притаманні й риси, що вирізняють  
її із загального кола послуг. Як справедливо зазначає В. Третьякова, специфіка правової послуги 
полягає насамперед у характері самої діяльності та її виконавця [17]. Безпосереднім виконавцем 
може бути лише особа, котра має юридичну освіту (бажано вищу, що впливає, зокрема, на якість 
правової послуги), адже особисті потреби замовника пов’язані з юриспруденцією і правом. Ще 
однією характерною рисою правової послуги може бути розрив у часі між її наданням і резуль-
татом, а також може передбачатися поява проміжних результатів (наприклад, складання процесу-
альних документів у ході судового представництва). Отже, правову послугу як предмет договору 
про надання правничої допомоги можна визначити як діяльність (сукупність дій) виконавця, що 
має юридичну освіту (правника), за завданням і на користь послугоотримувача (клієнта), з метою 
задоволення його особистих потреб, пов’язаних із юриспруденцією і правом (у т. ч. з вирішенням 
проблемної правової ситуації або запобіганням її настанню), у процесі її здійснення, спрямована 
на одержання матеріального чи нематеріального результату. Слід також підкреслити, що задово-
лення особистих потреб, пов’язаних із юриспруденцією і правом, передбачає певний юридичний 
інтерес клієнта, адже не можуть розглядатися як правові послуги, наприклад, послуги освітнього 
характеру у сфері права. Також зміст правової послуги, яка не виключає настання матеріального 
результату, відрізняється від класичного трактування послуги як такої, що «споживається у про-
цесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності» (ст. 901 ЦК України [3]).

Найчастіше зміст правничої допомоги становить послуга без передачі клієнтові упред-
метненого результату (за винятком випадків складання правником різних документів правового 
характеру, правових висновків тощо). У разі, коли особа потребує захисту своїх прав та інтересів, 
їй необхідна саме юридична допомога з боку правника-адвоката. Однак слід зазначити, що прав-
ник у процесі виконання доручення клієнта практично завжди переслідує досягнення певного 
нематеріального результату надання юридичної допомоги, одержання певного блага для клієнта: 
винесення судового рішення про присудження майна, призначення пенсій, винесення виправду-
вального вироку, призначення більш м’якого покарання тощо. Водночас не можна говорити про 
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те, що предметом надання правничої допомоги є саме конкретний результат, оскільки досягнення 
цього результату не залежить виключно від волі й здібностей правника. Зауважимо, що, напри-
клад, чинні Правила адвокатської етики безпосередньо не містять заборон щодо орієнтування 
угоди на певний результат (так, ст. 30 Правил передбачає, що право на отримання гонорару не 
залежить від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене договором про надання 
правничої допомоги. Тобто договір може пов’язувати право на отримання гонорару з досягнен-
ням певного результату) [18].

Основною особливістю предмета договору про надання правничої допомоги виступає 
мета надання правничої допомоги – захист прав і інтересів клієнта. Виходячи з цього можна 
віднести договір про надання правничої допомоги до каузальних договорів [19, с. 196–197]. Як 
відзначає Р. Мельниченко, це може бути як пряма (у формі судового представництва), так і опосе-
редкована (у вигляді консультування, складання процесуальних і інших документів) участь прав-
ника у вирішенні юридичного конфлікту за участю клієнта [20]. Зважаючи на широкий спектр 
правових послуг, що складають зміст правничої допомоги, можемо говорити не лише про вирі-
шення юридичних конфліктів, але й про запобігання їм.

Договір про надання правничої допомоги є оплатним, зокрема, у силу положень п. 4 ч. 1 
ст. 1, ст. 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [97]. Безоплатні послуги, 
крім прямо передбачених законом винятків (окремі випадки безоплатного зберігання, доручен-
ня, довірчого управління), звичайно не входять до предмету цивільно-правового регулювання. 
Необхідно відзначити, що термін «безкоштовно», який використовується у законодавстві (безко-
штовна медична, правнича допомога тощо), не є синонімом «безоплатно» стосовно особи, котра 
безкоштовно надає певне благо. У подібних випадках витрати на надання послуги, наданої безко-
штовно, відшкодовуються особі, що надала послугу, за рахунок коштів бюджету або спеціальних 
фондів.

Договір про надання правничої допомоги належить до двосторонньо-зобов’язувальних, 
синалагматичних угод, адже обов’язок клієнта виплатити правникові винагороду зумовлюється 
зустрічним обов’язком правника надати клієнтові правничу допомогу. Це означає, що, за загаль-
ним правилом, стосовно до договору про надання правничої допомоги кожна зі сторін зобов’яза-
на до виконання тільки доти, поки виконання зустрічної вимоги залишається можливим, відтак 
зажадати виконання зобов’язання від іншої сторони можна, лише виконавши своє зобов’язання. 
Крім того, сторонам заздалегідь відомий обсяг надання послуг за договором, як у частині обсягу 
правничої допомоги, так і в частині виплачуваної винагороди. Винятком є договори абонент-
ського юридичного обслуговування, де заздалегідь невідомо, у якому обсязі замовникові буде по-
трібно сприяння правника і якою мірою внесена абонентська плата буде реально відпрацьована, 
а також випадки встановлення в договорі про надання правничої допомоги погодинної оплати 
праці правника.

Чинне законодавство не містить безпосередніх вказівок про те, що правові послуги на-
лежить до групи особистих. Відсутність щодо договорів про надання послуг норм, аналогіч-
них тим, що визначають особисте виконання при здійсненні представництва чи виконанні дору-
чення, також не прояснює питання про можливість правонаступництва за такими договорами.  
Ст. 515 ЦК України передбачає, що заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях, нероз-
ривно пов’язаних з особою кредитора. Також відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор 
у зобов’язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом [3]. Деякі 
дослідники допускають можливість зміни сторони в договорі про надання правничої допомоги 
на стороні правника за наявності поважних причин (наприклад, через хворобу) і за згодою клієн-
та [11]. На наш погляд, у разі виникнення ситуації, у якій правник через об’єктивні причини не 
здатен здійснювати подальше виконання договору про надання правничої допомоги, за винятком 
випадків, якщо угода про надання юридичної допомоги укладена з юридичною фірмою, керую-
чим партнером адвокатського бюро тощо, він повинен укласти з клієнтом угоду про розірвання 
договору, аби клієнт міг звернутися за правничою допомогою до іншого правника. Правонаступ-
ництво на стороні клієнта, на нашу думку, за загальним правилом не є можливим у силу особи-
сто-довірчих відносин між правником і довірителем. Крім того, у правонаступника може бути 
інший правовий інтерес у суперечці або інша, відмінна від погодженої раніше, правова позиція. 
Водночас можуть існувати випадки, коли правонаступництво на стороні клієнта може мати міс-
це, наприклад, якщо йдеться про абонентське обслуговування юридичної особи, в якої відбулася 
зміна власника (адже ми розглядаємо правничу допомогу ширше, ніж суто захист або інші форми 
адвокатського представництва).
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Хоча досліджуваний договір і має ознаки публічної оферти [11, c. 86; 13, c. 36–40], як 
публічну угоду його не можна кваліфікувати не лише внаслідок специфіки статусу правника, але  
й через те, що публічний договір припускає укладання угоди з кожним, хто виявить таке бажання. 
Це означало б, що у правника не було б можливості відмовитися від укладання договору. Однак, 
наприклад, ст. 28 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [2] передбачає ви-
падки, коли адвокат не має права укладати відповідний договір або має відмовитися від договору. 
Необхідно також зауважити, що публічність у цьому разі виступає на противагу фідуціарності. 
Що стосується можливої кваліфікації договору про надання правничої допомоги як споживчого, 
це можливо у випадках, якщо таку угоду клієнт укладає з юридичною особою або правником, за-
реєстрованим як індивідуальний підприємець, а клієнт замовляє правові послуги для особистих 
потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника. Тобто йдеться про відповідність договору ознакам, передбаченим Зако-
ном України «Про захист прав споживачів» [8].

Отже, модель договору про надання послуг цілком відповідає характеру послуг правника  
й оплатним засадам правовідносин. У разі здійснення юридичних дій від імені клієнта до відносин 
сторін також застосовуються правила про оформлення повноважень у представництві. Як слушно 
зазначає з цього приводу В. Богословець, «договірне правовідношення щодо надання правових по-
слуг, будучи цивільно-правовим, володіє рядом особливих рис, що виділяють договір щодо надання 
правових послуг з-поміж інших подібних зобов’язань. <…> досліджувані договори характеризу-
ються специфічним об’єктом, суб’єктним складом, предметом і фідуціарним характером» [21].

Висновки. За договором про надання правничої допомоги правник зобов’язується нада-
ти клієнтові, котрий має певний юридичний інтерес у вирішенні проблемної правової ситуації, 
професійне юридичне сприяння з метою вирішення зазначеної ситуації у формах, передбачених 
чиним законодавством, а клієнт (або особа, яка укладає договір в інтересах клієнта чи держава 
в особі відповідних державних органів, у випадках, передбачених законом) зобов’язується спла-
тити правникові винагорода за надану допомогу. Вважаємо доцільним доповнити ЦК України 
таким визначенням договору про надання правничої допомоги та загальними положеннями щодо 
його укладання і виконання.
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НОВІТНІ РІЗНОВИДИ КОНОСАМЕНТУ 
В МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖУ

У статті досліджене поетапне удосконалення правового інституту коносамента 
як типової юридичної форми правовідносин із міжнародних морських перевезень 
вантажів, що відбувалося в останні чверть століття в умовах появи і розвитку 
нових телекомунікаційних технологій і засобів обробки інформації. Стаття 
містить історичний огляд спроб спрощення загальновизнаної системи видачі та 
використання коносамента починаючи з 1990 р. Зміни виглядали як технології 
прискореного обміну даними для укладення традиційного коносамента, а також 
як створення типових моделей обігу е-коносамента у замкнених міжнародних 
системах. Зокрема, у статті проаналізовано специфіку функціонування найбільш 
поширеної сьогодні системи обігу е-коносамента Болеро; наводяться порівняння 
цієї системи із пілотними проектами CargoDocs, e-titleTM та edoxOnline, 
описуються їх переваги та недоліки.

Виділяючи позитивні та негативні аспекти прообразів електронного 
коносамента, автори наголошують на інертності системи міжнародного приватного 
морського права стосовно необхідних змін, а також домінуванні правового 
регулювання (шляхом укладання міжнародних договорів і прийняття національних 
законів) над історично детермінованим поступовим формуванням звичаїв ділового 
обороту у юридичному визнанні новітніх форм коносамента в епоху діджиталізації.

Дослідники роблять висновок про сформованість передумов для запровадження 
надсучасної версії електронного коносамента – смарт-коносамента, що 


