
 

РІШЕННЯ № 146 

Про результати розгляду звернення адвоката  

Проконової К.В. щодо можливості укладення договору про надання 

правової допомоги у порядку Закону України  

«Про електронну комерцію» 

 

«27» травня 2017 року        м. Мукачево 

 

Рада адвокатів України, керуючись статтями 26, 43, 44, 55 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Положенням про Раду 

адвокатів України, вирішила:  

1. Затвердити роз’яснення щодо можливості укладення договору про 

надання правової допомоги у порядку Закону України «Про електронну 

комерцію», що додається.  

2. Секретарю Ради адвокатів України про прийняте рішення повідомити 

ради адвокатів та кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури 

регіонів, а також розмістити його на офіційному веб-сайті Національної 

асоціації адвокатів України.  

 

Голова Ради адвокатів України  підпис             Л.П. Ізовітова  

 

Секретар Ради адвокатів України підпис        П.М. Гречківський 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення Ради адвокатів України  

від «27»травня 2017 року № 146  

 

Щодо можливості укладення договору  

про надання правової допомоги у порядку Закону України  

«Про електронну комерцію» 

 

Рада адвокатів України, розглянувши звернення адвоката        

Проконової Ксенії Володимирівни від 13 квітня 2017 року про надання 

роз'яснення щодо можливості укладення договору про надання правової 

допомоги у порядку Закону України «Про електронну комерцію»,  

врахувавши пропозиції, зауваження та доповнення членів Ради адвокатів 

України, у межах компетенції роз'яснює наступне. 

Відповідно до статті 59 Конституції України, кожен має право на 

професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх 

прав. 

Відповідно до пункту 3.2 Рішення Конституційного Суду України від     

30 вересня 2009 року № 23-рп/2009, правова допомога є багатоаспектною, 

різною за змістом, обсягом та формами і може включати консультації,  

роз'яснення, складення позовів і звернень,  довідок,  заяв,  скарг,  здійснення 

представництва, зокрема, в судах та інших державних органах, захист від  

обвинувачення  тощо.  Вибір  форми  та суб'єкта надання такої допомоги 

залежить від волі особи, яка бажає її отримати. 

Стаття 131-2 Конституції України передбачає, що засади організації і 

діяльності адвокатури та здійснення адвокатської діяльності в Україні 

визначаються законом, а саме, Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року №5076-VI (надалі – Закон). 

Згідно зі статтею 3 Закону, правовою основою діяльності адвокатури 

України є Конституція України, цей Закон, інші законодавчі акти України. 

Частиною 3 статті 27 Закону передбачено, що до договору про надання 

правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. 

Статтею 627 Цивільного Кодексу України визначено, що відповідно до 

статті 6 Цивільного Кодексу України сторони є вільними в укладенні 

договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням 

вимог Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового 

обороту, вимог розумності та справедливості.  

Згідно зі статтею 638 Цивільного Кодексу України договір є укладеним, 

якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. 

Відповідно до Закону договір про надання правової допомоги – це 

домовленість, за якою одна сторона (адвокат, адвокатське бюро, адвокатське 

об’єднання) зобов’язується здійснити захист, представництво або надати інші 

види правової допомоги другій стороні (клієнту) на умовах і в порядку, що 

визначені договором, а клієнт зобов’язується оплатити надання правової 

допомоги та фактичні витрати, необхідні для виконання договору.  

Згідно зі частиною першою статті 27 Закону договір про надання 



правової допомоги укладається в письмовій формі.  

Правочин вважається таким, що вчинений у письмовій формі, якщо його 

зміст зафіксований в одному або кількох документах (у тому числі 

електронних), у листах, телеграмах, якими обмінялися сторони (частина 

перша статті 207 Цивільного Кодексу України).  

Відповідно до статті 639 Цивільного Кодексу України, якщо сторони 

домовилися укласти договір у певній формі, він вважається укладеним з 

моменту надання йому цієї форми, навіть якщо законом ця форма для даного 

виду договорів не вимагалася. Якщо сторони домовилися укласти договір за 

допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається 

укладеним у письмовій формі. 

Електронним договором, відповідно до Закону України                       

«Про електронну комерцію», є домовленість двох або більше сторін, 

спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав і 

обов’язків та оформлена в електронній формі. Електронна форма 

представлення інформації – це спосіб документування інформації, що 

означає створення, запис, передачу або збереження інформації у цифровій чи 

іншій нематеріальній формі за допомогою електронних, магнітних, 

електромагнітних, оптичних або інших засобів, здатних до відтворення, 

передачі чи зберігання інформації. Електронною формою представлення 

інформації вважається документування інформації, що дає змогу її 

відтворювати у візуальній формі, придатній для сприйняття людиною.  

Між тим, Закон України «Про електронну комерцію» визначає 

організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції в 

Україні, встановлює порядок вчинення правочинів із застосуванням 

інформаційно-телекомунікаційних систем та визначає права і обов’язки 

учасників відносин у сфері електронної комерції. 

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 3 Закону України        

«Про електронну комерцію», електронна комерція – це відносини, 

спрямовані на отримання прибутку, що виникають під час вчинення 

правочинів щодо набуття, зміни або припинення цивільних прав і обов’язків, 

здійсненні дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних 

систем, внаслідок чого в учасників таких відносин виникають права та 

обов’язки майнового характеру. 

Відповідно до статті 1 Закону адвокатська діяльність – незалежна 

професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та 

надання інших видів правової допомоги клієнту, тобто вона не є 

комерційною і не має за мету – отримання прибутку. 

Отже, з огляду на вищевикладене, дія Закону України «Про електронну 

комерцію» не розповсюджується на правовідносини щодо укладення 

договору про надання правової  допомоги адвокатом, що не позбавляє права 

адвокатів укладати такі договори за допомогою інформаційно-

телекомунікаційних систем або у інший спосіб з дотриманням вимог, 

встановлених Конституцією України та Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність».  

___________________ 


