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АНОТАЦІЯ 

 

Артем’єва Н.П. Професійна правнича допомога у судовому процесі 

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві комплексним 

науковим дослідженням професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України після проведеної у 2016 році Верховною Радою України 

конституційної реформи щодо правосуддя. З моменту конституційної реформи 

системи правосуддя, а також запровадження монополії адвокатів, у правовій 

доктрині України не було проведено жодного дисертаційного дослідження 

професійної правничої допомоги адвоката у судовому процесі України. 

У роботі здійснено детальне дослідження сутності професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України; становлення та розвитку професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України; правового статусу суб’єктів, 

які реалізують, забезпечують та отримують професійну правничу допомогу 

адвоката у судовому процесі України; особливостей надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України. Окрему увагу присвячено 

питанню монополії адвокатів у судовому процесі України, особливостям 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, а також 

специфіці надання професійної правничої допомоги адвоката органам 

державної влади, органам місцевого самоврядування та підприємствам, 

установам, організаціям, які в своєму статутному капіталі мають більше 50% 

акцій держави. Дисертаційне дослідження здійснено у світлі проведеної 

конституційної реформи 2016 року щодо правосуддя. 
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Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено 

ключові проблеми правового регулювання професійної правничої допомоги, а 

також безоплатної правової допомоги в судовому процесі України. 

Актуальність дисертації підсилюється тим, що в ній запропоновано авторське 

бачення вирішення проблем у досліджуваній сфері. 

У результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень, 

висновків і пропозицій, нових у концептуальному плані і актуальних для 

юридичної науки та практики, зокрема: 

- визначено поняття «професійна правнича допомога у судовому процесі 

України», під яким пропонується розуміти здійснення адвокатом як 

самостійним учасником судочинства захисту та представництва у судовому 

процесі з метою забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і 

обов’язків; 

- запропоновано систему ознак професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України, до якої запропоновано віднести: 1) право на 

правничу допомогу гарантовано Основним Законом держави для всіх фізичних 

осіб і не може бути ніким обмежено; 2) учасники судового процесу можуть 

вільно скористатися правничою допомогою на платній основі без обмеження 

щодо кількості представників; 3) у визначених законом випадках особі 

забезпечується з боку держави безоплатна правнича допомога; 4) надання 

правничої допомоги здійснюється винятково адвокатами з обов’язковим 

дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих виняткових випадків, коли 

правнича допомога може надаватися іншими особами (малозначні справи, 

трудові спори); 5) наявність правового змісту та спрямованості у діях адвоката; 

6) правнича допомога надається в порядку, обсязі та формах, встановлених 

законодавством; 7) правнича допомога надається на підставі договору про 

правову допомогу, укладеного між клієнтом та адвокатом (адвокатським бюро, 

об’єднанням); 

- встановлено необхідність застосування практики Європейського суду з 

прав людини, зокрема в питаннях відшкодування витрат на правову допомогу; 
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- доведено необхідність доповнити статтю 131-2 Конституції України 

положенням про надання права представнику дипломатичної (консульської) 

місії іноземної держави здійснювати представництво своїх громадян у судах 

України на умовах взаємності; 

- обґрунтовано доцільність підпорядкувати органам адвокатського 

самоврядування систему безоплатної правової допомоги, залишивши за 

Міністерством юстиції України фінансування та фінансовий контроль. 

Ключові слова: професійна правнича допомога, адвокатура, судовий 

процес, безоплатна правова допомога, монополія адвокатів. 

 

ANNOTATION 

 

Artemieva N.P. Professional legal assistance in the judicial process of 

Ukraine. – Qualifying research paper on the manuscript. 

 

Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty 12.00.10 – 

judicial system; prosecutor's office and advocacy. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The dissertation is the first in the national legal doctrine the comprehensive, 

scientific research of professional legal assistance in the judicial process of Ukraine 

after the constitutional reform on justice in 2016 implemented by Verkhovna Rada of 

Ukraine. Since the constitutional reform of justice system, as well as the introduction 

of a monopoly of advocates, in the legal doctrine of Ukraine there has been no 

dissertation research on the professional advocate’s legal assistance in the judicial 

process of Ukraine. 

This paper provides a detailed research of the essence of professional legal 

assistance in the judicial process of Ukraine; formation and development of 

professional legal assistance in the judicial process of Ukraine; the legal status of the 

persons that implement, provide and receive professional advocate’s legal assistance 

in the judicial process of Ukraine; the peculiarities of giving by an advocate free legal 
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aid in judicial process of Ukraine. Particular attention is devoted to the issue of the 

monopoly of advocates in the judicial process of Ukraine, the peculiarities of the 

provision of legal aid in the Ukrainian legal process, as well as the specifics of the 

provision of professional legal assistance to government authorities, local self-

government bodies and enterprises, institutions, organizations that have in their 

authorized capital more than 50% of the state's shares. The dissertation is conducted 

in the light of the 2016 constitutional reform of justice. 

The practical value of the paper is that in the paper the key problems of legal 

regulation of professional legal assistance, as well as free legal aid in the legal 

process of Ukraine are outlined. The urgency of the dissertation is strengthened by 

the fact that it proposes an author's vision of solving problems in the investigated 

sphere. 

As a result of investigation, a number of provisions, conclusions and proposals, 

new in the conceptual plan and relevant for legal science and practice, are formulated, 

in particular: 

- defined the concept of "professional legal assistance in the judicial process of 

Ukraine", which proposes to understand as the implementation by an advocate as 

independent participant in the judicial process protection and representation in the 

court proceedings in order to ensure the realization by the persons their procedural 

rights and responsibilities; 

- proposed the system of features of professional legal assistance in the judicial 

process of Ukraine: 1) the right to legal assistance is guaranteed by the Basic Law of 

the state for all individuals and can not be limited to any one; 2) the participants in 

the court can freely use the legal assistance on a fee basis without limiting the number 

of representatives; 3) in the cases provided by law, a person is provided with a state-

guaranteed free legal assistance; 4) the provision of legal assistance is carried out 

exclusively by advocates with mandatory observance of the advocate's secret, except 

for certain exceptional cases where the legal assistance may be provided by other 

persons (minor cases, labor disputes); 5) availability of legal content and orientation 

in the actions of the advocate; 6) legal assistance is provided in the order, amount and 
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forms established by law; 7) legal aid is provided on the basis of a legal aid 

agreement concluded between a client and an advocate (law office, association); 

- established the needful to apply the European Court of Human Rights practice, 

in particular regarding the reimbursement of legal aid costs; 

- proved the necessity to supplement the article 131-2 of the Constitution of 

Ukraine with the provisions on granting to a representative of a diplomatic (consular) 

mission of a foreign state the right to exercise representation of its citizens in the 

courts of Ukraine on the basis of reciprocity; 

- justified the expediency of subordinating the system of free legal aid to the 

organs of the advocate's self-government, leaving behind the Ministry of Justice of 

Ukraine financing and financial control 

Key words: professional legal assistance, advocacy, judicial process, free legal 

aid, advocate monopoly. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. З моменту набрання чинності 

Закону України від 02 червня 2016 року «Про внесення змін до Конституції 

України (щодо правосуддя)» в Основному Законі держави закріплено 

положення про те, що для надання професійної правничої допомоги в Україні 

діє адвокатура. За загальним правилом винятково адвокат здійснює 

представництво іншої особи в суді, крім окремих випадків, передбачених 

Конституцією України та процесуальними кодексами. Централізовану систему 

органів прокуратури було позбавлено функції представництва інтересів 

фізичних осіб у суді, залишивши при цьому право прокуратури представляти 

інтереси держави в суді. 

Відтак, конституційна реформа у сфері правосуддя в Україні суттєво 

змінила вихідні засади інституту професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України. Після внесення змін до Конституції України постала 

необхідність привести у відповідність окремі інститути і норми всіх 

процесуальних кодексів України. За результатами тривалих дискусій та 

доопрацювань Верховною Радою України було прийнято Закон України від 03 

жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 

Із початку проведення конституційної реформи системи правосуддя та 

запровадження монополії адвокатів на представництво інтересів особи в суді не 

було проведено жодного комплексного доктринального дослідження інституту 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України. 

Однак питання професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України є одним із концептуальних, оскільки від нього залежить рівень 

реалізації принципу верховенства права в державі. Побудова правової держави, 

в якій людина, її права та свободи є найвищою соціальною цінністю, можлива 

винятково за наявності ефективної системи професійної правничої допомоги. 
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Якість забезпечення осіб професійною правничою допомогою є визначальною 

рисою доступності правосуддя в державі. При цьому ключовим аспектом 

доступу до правосуддя є право і реальна можливість особи отримати саме 

професійну правничу допомогу. 

Теоретична основа дослідження. Сформульовані в роботі висновки та 

пропозиції ґрунтуються на досягненнях вітчизняної правової доктрини. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці вітчизняних 

фахівців, а саме: С.Ф. Афанасьєвої, Н.М. Бакаянової, О.М. Бандурки, 

С.С. Бичкової, М.Л. Бойка, А.М. Бірюкової, С.В. Васильєва, 

Т.В. Варфоломєєвої, Є.В. Васьковського, Т.Б. Вільчик, К.А. Гузе, 

С.В. Глущенко, І.Ю. Гловацького, В.Г. Гончаренка, А.Я. Дубинського, 

В.В. Заборовського, В.В. Заботіна, О.В. Зайчука, О.С. Захарової, Я.П. Зейкана, 

С.О. Іваницького, В.Л. Кудрявцева, Д.В. Кухнюка, Т. М. Кучер, В.В. Комарова, 

А.Т. Комзюка, В.С. Личко, Є.І. Марочкіна, А.В. Молдована, В.В. Молдована, 

Л. М. Москвич, В.С. Наливайка, О.М. Овчаренко, М.А. Погорецького, 

С.В. Прилуцького, Н.Ю. Сакари, Н.В. Сібільової, О.С. Старенького, 

С.Я. Фурси, Д.П. Фіолевського, О.З. Хотинської-Нор, О.Г. Юшкевич, 

В.П. Шибіко, М.Й. Штефана, Ю.Т. Шрамко, О.Г. Яновської. 

Наявні в літературі дослідження професійної правничої допомоги мають 

фрагментарний та епізодичний характер, адже вони здійснювалися в рамках 

наукових робіт, які мали інший предмет та інші завдання. Окреслена тема 

також актуалізується тим, що не знайшло достатньої уваги в правовій доктрині 

питання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. 

Традиційно склалося так, що ця тема широко досліджувалася в рамках 

кримінального судочинства України, оминаючи увагою специфіку цивільного, 

господарського та адміністративного судочинства. Більше того, питання 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України в контексті 

проведеної конституційної реформи щодо правосуддя та оновлення 

процесуального законодавства України взагалі не розглядалося. Все це 
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закономірно зумовлює необхідність комплексного наукового дослідження 

окресленої проблематики на рівні дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

законодавства ЄС» (№ 16 БФ 042-01), державна реєстрація 0116U002637,  та 

кафедри правосуддя юридичного факультету. Тема дисертації затверджена 

Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка 17 грудня 2015 р. (протокол № 5) та уточнена 17 

вересня 2018 р. (протокол № 2). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, правових та 

праксеологічних засад професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України. 

Досягнення поставленої мети зумовило постановку та вирішення таких 

завдань: 

 провести системний аналіз історичних етапів становлення та 

розвитку професійної правничої допомоги в Україні; 

 запропонувати поняття, визначити зміст і систему ознак 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України; 

 з’ясувати стан нормативного регулювання надання професійної 

правничої допомоги, у тому числі з урахуванням практики Європейського суду 

з прав людини; 

 визначити суб’єктний склад осіб, які реалізують правничу та 

професійну правничу допомогу у судовому процесі України;  

 встановити роль суду у забезпеченні права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України; 

 визначити правосуб’єктність осіб, які отримують професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України; 
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 запропонувати авторське визначення поняття безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України;  

 виокремити проблеми надання професійної правничої допомоги у 

судовому процесі юридичним особам, органам державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 з’ясувати проблемні питання забезпечення права особи на 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення норм чинного 

законодавства України у сфері регулювання надання професійної правничої 

допомоги. 

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають із забезпечення 

реалізації та отримання професійної правничої допомоги. 

Предметом дослідження є професійна правнича допомога у судовому 

процесі України. 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставлених у роботі мети і 

завдань, специфіки об’єкта і предмета дослідження. Їх основу становить 

загальний діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ і 

процесів. Спеціальними методами дослідження, використаними в дисертації, є: 

метод системного аналізу, який використовувався в ході аналізу правових 

норм, що регламентує порядок надання та отримання професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України (розділи 1–3); системно-структурний – 

при дослідженні поняття та сутності професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України (підрозділ 1.2), а також поняття та сутності 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України (підрозділ 3.1); 

порівняльно-правовий – при дослідженні та аналізі норм вітчизняного 

законодавства, а також практики Європейського суду з прав людини, що дало 

змогу внести конкретні пропозиції до чинного законодавства України (розділи 

1–3); формально-логічний (догматичний) – при аналізі правових норм та їх 

формулюванні (розділи 1–3); статистичний – при узагальненні результатів 

вивчення практики, аналізі проблем, пов’язаних із наданням професійної 
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правничої допомоги адвоката у судовому процесі України (розділи 1–3). 

Названі методи використовувалися в роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, 

що забезпечило всебічність, повноту та об’єктивність дослідження. 

Теоретичною основою дисертації, враховуючи багатогранність її теми, 

стали праці вітчизняних і зарубіжних науковців у сфері судового процесу 

України, адвокатури, а також у галузі теорії держави і права, конституційного, 

кримінального, господарського, адміністративного процесуального права та 

інших галузей в аспекті теми дисертаційного дослідження. 

Нормативну базу дослідження становлять законодавство України, 

міжнародні документи, що не тільки гарантують право особи на юридичну 

допомогу, а й визначають стандарти правничої допомоги у судовому процесі, 

зареєстровані у Верховній Раді України проекти законів. 

Емпіричною основою дослідження є: аналітичні узагальнення та 

статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи 

(CCBE); Міжнародної асоціації юристів (IBA); Міжнародної комісії юристів 

(ICJ); Європейської Комісії «За демократію через право» (Венеціанської 

комісії); Американської асоціації юристів (ABA); НААУ, а також результати 

опитування 100 адвокатів. Дисертантом у необхідних випадках 

використовувалися й офіційно опубліковані матеріали судової практики, 

зокрема Верховного Суду України, та Верховного Суду, рішення, висновки та 

ухвали Конституційного Суду України, а також практика Європейського Суду з 

прав людини. 

Наукова новизна полягає в тому, що дисертація є першим з моменту 

проведення конституційної реформи у сфері правосуддя дослідженням, в якому 

здійснено комплексний аналіз професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України. У результаті проведеного дослідження сформульовано низку 

положень, висновків і пропозицій, нових у концептуальному плані й 

актуальних для юридичної науки та практики, а саме: 
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вперше: 

 здійснено системний аналіз історичних етапів становлення та 

розвитку професійної правничої допомоги в Україні і визначено доцільність 

розглядати інститут професійної правничої допомоги за такими етапами: 

1) надання професійної правничої допомоги у дореволюційний період розвитку 

процесуального законодавства; 2) інститут професійної правничої допомоги у 

радянський період розвитку процесуального законодавства; 3) інститут 

професійної правничої допомоги у сучасний період; 

 визначено поняття «професійна правнича допомога у судовому 

процесі України», під яким пропонується розуміти здійснення адвокатом як 

самостійним учасником судочинства захисту та представництва у судовому 

процесі з метою забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і 

обов’язків; 

 запропоновано систему ознак професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України, до якої пропонуємо віднести: 1) право на 

професійну правничу допомогу гарантовано Основним Законом держави для 

всіх фізичних осіб і не може бути ніким обмежено; 2) учасники судової справи 

можуть вільно скористатися професійною правничою допомогою на платній 

основі без обмеження щодо кількості представників; 3) у визначених законом 

випадках особі забезпечується з боку держави безоплатна правнича допомога; 

4) надання професійної правничої допомоги здійснюється винятково 

адвокатами з обов’язковим дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих 

виняткових випадків, коли правнича допомога може надаватися іншими 

особами (малозначні справи, трудові спори, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини); 5) наявність правового змісту та спрямованості у діях 

адвоката; 6) професійна правнича допомога надається в порядку, обсязі та 

формах, встановлених законодавством; 7) професійна правнича допомога 

надається на підставі договору про правову допомогу, укладеного між клієнтом 

та адвокатом (адвокатським бюро, об’єднанням); 
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 здійснено системний аналіз нормативного регулювання надання 

професійної правничої допомоги і встановлено необхідність застосування 

практики Європейського суду з прав людини, зокрема в питаннях 

відшкодування витрат на професійну правничу допомогу; 

 запропоновано таку диференціацію суб’єктів, які надають правничу 

допомогу: 1) адвокати , які надають професійну правничу допомогу в усіх без 

винятку судових справах; 2) будь-які особи, які досягли вісімнадцяти років та 

мають цивільну процесуальну дієздатність – надають правничу допомогу у 

трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена; 3) прокурори – які надають правничу допомогу 

державі (в особі суб’єктів владних повноважень) в усіх без винятку судових 

справах; 4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – надає 

правничу допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»; 

 запропоновано до суб’єктів, які забезпечують право на правничу 

допомогу у судовому процесі України, відносити суди. З метою забезпечення 

ефективності правничої допомоги запропоновано запровадження додаткових 

вимог до нормативного визначення змісту судового рішення, в якому в 

описовій частині має обов’язково вказуватися фактична і правова позиція 

представника-адвоката або особи, яка надає правничу допомогу, а в 

мотивувальній – конкретні підстави відхилення або врахування вказаної 

позиції; 

 визначено, що суб’єктами права на професійну правничу допомогу 

як гарантованого невід’ємного права особи є учасники процесуальних 

відносин, крім свідків та експертів, незалежно від статусу особи (фізична чи 

юридична), її віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду 

правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у 

таких правовідносинах юридичних знань та вмінь для забезпечення захисту 
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прав таких осіб, та які виступають у судовому процесі учасниками справи чи 

стороною захисту, потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем у 

кримінальному провадженні; 

удосконалено: 

 поняття «безоплатна правова допомога у судовому процесі 

України», під яким запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну 

професійну діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових 

послуг особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів; 

 теоретико-правові положення щодо проблем надання безоплатної 

правової допомоги в Україні; 

дістали подальшого розвитку: 

 обґрунтування доцільності підпорядкувати органам адвокатського 

самоврядування систему безоплатної правової допомоги, залишивши за 

Міністерством юстиції України фінансування та фінансовий контроль; 

 теоретичне обґрунтування положення про вичерпне коло суб’єктів 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, яке 

обмежується лише адвокатами, яких включено до Реєстру адвокатів, та не 

розповсюджується на центри з надання безоплатної правової допомоги. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції 

використовуються у: 

– нормотворчій діяльності – для удосконалення норм Конституції 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також інших правових актів, які регламентують 

професійну правничу допомогу у судовому процесі України (лист Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності ВРУ № 04-18/12-

996 від 04.06.2018 р.);  
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 практичній діяльності – пропозиції й рекомендації, викладені у 

дисертації, впроваджені в практичну діяльність судових органів (акти 

впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

кримінальних справ від 29.12.2017 р. та Касаційного кримінального суду у складі  

Верховного Суду від 12.04.2019 р.);  

 навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

дисциплін «Судоустрій України», «Актуальні проблеми судоустрою України», 

«Адвокатура в Україні», «Організаційне забезпечення адвокатської діяльності» та 

при підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

матеріалів, а також у науково-дослідній роботі аспірантів і викладачів (акти 

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

20.12.2018 р., Академії адвокатури України від 27.02.2019 р., Національної 

академії внутрішніх справ від 05.03.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також рекомендації 

щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, обговорювалися на кафедрі 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також оприлюднено у виступах автора на науково-практичних конференціях і 

круглих столах, а саме: «Держава як політична форма організації суспільства 

для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової 

держави» (м. Київ, 26 жовтня 2016 року), «Актуальні проблеми цивільного та 

господарського судочинства в аспекті судово-правової реформи» (м. Харків, 24 

листопада 2017 року); «Актуальні питання реформування процесуального 

законодавства в Україні» (01 грудня 2017 року); «Етичні засади адвокатської 

професії» (м. Київ, 12 грудня 2017 року); «Актуальні питання розвитку 

юридичної науки та практики» (18 травня 2018 року). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

знайшли відображення у 12 наукових працях, у тому числі 6 статей 

опубліковано у наукових фахових виданнях України, 4 з яких – у наукових 

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 
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даних, 1 стаття – у науковому виданні Словацької Республіки, 5 – у збірниках 

тез наукових доповідей, оприлюднених на всеукраїнських і міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які включають дев’ять підрозділів, висновків, списку використаних 

джерел (204 найменування) і додатків. Повний обсяг дисертації становить 223 

сторінки, з них основний текст – 180 сторінок, список використаних джерел – 

21 сторінка, додатки – 11 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ НАДАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ 

УКРАЇНИ 

 

1.1 Становлення та розвиток професійної правничої допомоги у 

вітчизняному судочинстві 

 

Правнича допомога у судовому процесі України має власну багатовікову 

історію становлення та формування, яка нерозривно пов’язана з соціально-

політичними, економіко-культурними особливостями розвитку України, а 

також її правовою системою. Для вирішення практичних питань, що 

стосуються інституту правничої допомоги у судовому процесі України, 

необхідно дослідити становлення та розвиток теоретико-правових ідей 

правничої допомоги. Аналіз еволюції цього правового інституту дозволить 

виявити слабкі та сильні сторони реформ, які здійснювалися на кожному 

історичному проміжку. 

Питання ґенези професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України вивчали вітчизняні та зарубіжні вчені. Серед учених, які зробили 

найбільш помітний внесок у вивчення окреслених питань,      С. Ф. Афанасьєва,  

С. С. Бичкова,       М.Л. Бойко,         С. В. Васильєв,                Т.В. Варфоломеєва,            

І.Ю. Гловацький, В.Г. Гончаренко, А.Я. Дубинський, І.С. Дзюбко, О.В. Зайчук,   

Я.П. Зейкан, В.В. Комарова, В.Л. Кудрявцева, Н.М. Оніщенко, 

В.О. Попелюшко, Ю.І. Руснак, Н.Ю. Сакара, С. Ф. Сафулько, О.Д. Святоцький, 

С. Я. Фурса, Д.М. Шадура, В.П. Шибіко, В.К. Шкарупа та ін. Однак наявні 

наукові дослідження стосуються окремих теоретико-правових аспектів 

правничої допомоги, адже мали інші завдання та мету. Питання становлення та 

розвитку професійної правничої допомоги у судовому процесі України 

висвітлено фрагментарно в правовій доктрині і дотепер у країні відсутнє 

комплексне теоретико-правове дослідження. 
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У правовій доктрині загальновизнаною є теза про те, що інститут 

професійної правничої допомоги на теренах сучасної України був 

започаткований ще за доби Київської Русі. В той час функції обвинувачення, 

покарання та захисту виконували общини [185, с. 92]. Таким чином, аналіз 

становлення та розвитку професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України доцільно розпочати саме з тієї доби. 

Становлення інституту професійної правничої допомоги в Київській Русі 

характеризувалося тим, що функції захисту, обвинувачення й покарання 

виконували громади. Прагнення вирішувати розбіжності між громадами 

шляхом судового розгляду, а не війною обумовило зародження наступних 

державних органів судової влади: 1) князь, який міг вирішувати справи 

одноосібно або через постійних чиновників (посадників і тіунів), які діяли від 

імені князя; 2) бояри – мали право судити окремо або разом із князем; 3) віче – 

на його розгляд виносилися справи, які стосувалися державних правопорушень 

[88, с. 10]. Варто констатувати, що в Київській Русі суд виконував функції 

посередника у судовому процесі, що було обумовлено низьким рівнем розвитку 

правової системи. 

У Київській Русі процесуальне представництво знайшло закріплення в 

писаних джерелах давньоруського законодавства, серед яких «Руська Правда», 

Псковська та Новгородська судні грамоти, в основі яких були норми звичаєвого 

права. Як правило, роль захисників виконували родичі, друзі й сусіди сторін, 

«послухи» (свідки порядного життя) і «видоки» (свідки вчиненого спірного 

факту) [1, с. 32]. «Руська Правда» передбачала процесуальний порядок 

вирішення судових спорів. У Київській Русі домінував обвинувачувально-

змагальний процес, що характеризувався активною участю у ньому осіб, 

зацікавлених у вирішенні судового спору. В обвинувачувально-змагальному 

процесі сторони називалися «позивач» та «відповідач». 

Відтак, за доби Київської Русі правнича допомога у судовому процесі не 

мала професійного характеру і могла надаватися будь-якими дієздатними 

особами. Правнича допомога надавалася тим учасникам судового процесу, які 
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цього потребували. Цікавим є те, що надання правничої допомоги могло 

здійснюватися натовпом осіб. Однак велика кількість учасників процесу не 

сприяла об’єктивності і всебічності розгляду справи. Останнє стало причиною 

того, що згодом дозволялося приводити на розгляд справи тільки дві особи, 

яких називали «добрими людьми» і які до прийняття Литовських статутів 

виконували функції захисту безоплатно. 

Історичні витоки правничої допомоги в класичному для нас розумінні 

простежуються в Псковській та Новгородській судних грамотах (кінець ХIV ст. 

– початок XV ст. ). Так, холопам, закупам та деяким іншим категоріям членів 

громад дозволялося виступати в суді, бути свідками подій. Разом із тим, 

виступати свідками порядного життя і бути захисниками ці категорії осіб не 

могли. Відповідно до ст. 58 Псковської Судної Грамоти (1397-1467) 

користуватися правом захисту могли лише жінки, діти, монахи та монахині, 

люди похилого віку та такі, що мають фізичні вади і не можуть з’явитися до 

суду особисто. Новгородська Судна грамота дозволяла мати повірених 

кожному [10, с. 15]. Істориками підкреслюється, що саме завдяки Псковській і 

Новгородській судним грамотам був викорінений існуючий до цього правовий 

звичай, який полягав у тому, що правнича допомога у судовому процесі 

надавалася натовпом родичів, а також великою кількістю знайомих. 

Окремо варто зупинитися на аналізі формування судового процесу на 

Галичині, яка в період 1387-1569 років перебувала у складі Польського 

Королівства. Процесуальне право регламентувалося Віслицьким статутом 1347 

року, а також Повним зводом статутів Казимира Великого 1420 року. Разом із 

цим, важливу роль відігравало українське звичаєве право, яке свідчило про 

розвиток руського права на етнічних українських землях. 

Підкреслимо, що процесуальне законодавство Польського Королівства не 

розмежовувало цивільне та кримінальне судочинство. Так, у той історичний 

період ще не було чіткого розмежування між цивільним і кримінальним 

процесом. Порядок ведення судового процесу був єдиним як для цивільних, так 

і для кримінальних справ. При цьому судовий процес мав обвинувачувальний 
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характер. Сторонам судового процесу надавалися широкі процесуальні права 

щодо захисту своїх прав. 

Початковою стадією судового процесу була заява позивача, в якій 

викладалися сутність справи і зміст прохання, зверненого до суду, а також 

прохання про виклик відповідача до суду. Порядок звернення в суд, а також 

судовий розгляд були спільними для всіх судових справ незалежно від того, чи 

торкалися вони питань, пов’язаних із позовами, які виникали з права власності 

на рухоме чи нерухоме майно, або інших правопорушень. Відповідно до 

Віслицького статуту 1347 року для налагодження порядку розгляду справ у 

судах судді мали розпочинати роботу від 9 години ранку і працювати до 21 

години вечора [11, с. 162]. 

Відповідно до ст. ст. 9, 10 Повного зводу статутів Казимира Великого 

сторони судового процесу мали право доручити представництво своїх інтересів 

та ведення справи в суді прокураторам й адвокатам. Останнє обумовлювалося 

тим, що судовий процес об’єктивно вимагав від учасників наявність досвіду та 

спеціальних юридичних знань. Таким чином, як позивач, так і відповідач мали 

право на кваліфіковану правничу допомогу. 

Прокуратор (адвокат), який брав на себе обов’язок представництва в суді 

інтересів позивача чи відповідача, призначався судом за клопотанням сторони. 

Для цього необхідно було прийти і повідомити про це суд ще до початку 

розгляду справи. Виняток з цього правила встановлювала ст. 30 Віслицького 

статуту 1347 року для жінок «благородного» походження, до яких суддя 

відправляв чиновника додому, щоб вирішити питання стосовно захисника [11, 

с. 169]. Таким чином можна стверджувати, що право на правничу допомогу у 

судовому процесі Польського Королівства було закріплене на досить високому 

рівні як для середньовічного етапу розвитку Європи. Водночас варто 

підкреслити, що реальний обсяг прав кожної із сторін судового процесу 

залежав від її майнового та соціального становища, що було закономірним для 

існуючого на той час феодального ладу. 
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Наступним історичним періодом розвитку правничої допомоги у судовому 

процесі України стала доба Великого князівства Литовського другої половини 

XV ст. Як і в Польському Королівстві, судочинство на українських землях у 

складі Великого князівства Литовського основувалося на руському праві, яке 

мало звичаєвий характер. У цей час з’явилися перші письмові судові збірники. 

Це були офіційні законодавчі акти судово-адміністративного, публічно-

правового, приватно-правового та соціально-економічного характеру, які 

надавалися верховною владою Великого князівства Литовського 

областям/землям для законодавчого забезпечення внутрішніх відносин. Вони 

жалувалися від імені великого князя литовського з метою визначення характеру 

відношення області/землі до держави і регламентації взаємних відносин між 

місцевим населенням і урядовими органами [17, с. 31]. 

Судовий процес Великого князівства Литовського не поділявся на 

цивільний та кримінальний, мав змагальний характер. Сторона захисту і 

сторона обвинувачення були рівними перед судом, що означало наявність 

широкого обсягу повноважень для кожної із сторін. Приватно-позовна форма 

процесу передбачала, що сторони були «господарями» процесу – могли в будь-

який момент його припинити, відмовитися від позову, укласти мирову угоду, 

або навіть помилувати злочинця. Як зазначав А. Яковлів, роль судових органів 

в українському процесі була зведена до контролю за виконанням сторонами 

процесуальних правил та обрядів [189, с. 214]. Таким чином, учасники судового 

процесу могли вільно користуватися послугами адвокатів або інших осіб, які 

надають правничу допомогу. 

Із земських грамот, які існували на українських землях у той час, варто 

виокремити Волинську та Київську. Так, з цього приводу Д. Ващук пише, що 

положення Волинського привілею 1501 року забезпечили формування системи 

захисту у судочинстві та інституту адвокатури, оскільки князів, панів та зем’ян 

обирали не урядники, а позивачі та відповідачі. Тому для відповідача вони 

виконували функції адвокатів, які не тільки представляли інтереси і 

забезпечували юридичний захист, а ще й стежили за тим, щоб судовий процес 
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та вирок відповідали праву Волинської землі. Такі ж самі права мала і 

опонуюча сторона, а це, у свою чергу, означало становлення інституту 

прокуратури. Внаслідок запровадження письмового законодавства на території 

України з’явилися ті члени судового процесу, які поступово перетворилися в 

адвокатів у сучасному розумінні цього терміна. Такі ж процеси відбувалися і на 

території Київської землі, обивателі якої також користувалися власною 

уставною земською грамотою [15, с. 46-47]. 

Аналіз джерел права дає змогу стверджувати, що сторони судового 

процесу за доби Великого князівства Литовського мали право доручити 

представництво своїх інтересів довіреним особам. При цьому такими 

довіреними особами могли бути не тільки професійно практикуючі юристи. 

Повноваження осіб, які захищали або представляли інтереси особи в суді, 

підтверджувалися «листом-дорученням», в якому містилась інформація про 

довірителя, прокуратора та його повноваження. 

На теренах України професійна правнича допомога у судовому процесі 

якісно еволюціонувала в кінці XV ст. – на початку XVI ст. Учасники судового 

процесу могли самостійно обрати захисника своїх прав та інтересів, якими 

могли виступати князі, пани та зем’яни або інші особи. Актуальною новелою 

став професійний характер правничої допомоги, який означав те, що правнича 

допомога повинна надаватись якісно і максимально забезпечувати інтереси 

особи. Аналіз Волинської та Київської земських грамот дає змогу 

стверджувати, що в цей історичний проміжок часу також формуються ознаки 

адвокатури та безоплатної правничої допомоги незахищеним верствам 

населення. 

Наступними ключовими правовими актами, які закріплювали положення 

щодо правничої допомоги в судовому процесі, стали 3 редакції Литовських 

Статутів (1529, 1566, 1588 років) [160, 161, 162]. Так, Литовські Статути 

детально регулювали порядок ведення судового процесу, а також надання 

правничої допомоги. Осіб, які виконували функцію захисту особи в суді, 

називали «прокураторами». Вже в першій редакції Литовського Статуту 1529 
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року окремо був закріплений артикул 13 розділу VІ «Про прокураторів», який 

визначав підстави для надання правничої допомоги, а також правовий статус 

клієнта та прокуратора (захисника). Правнича допомога надавалась практично з 

усіх питань, які виникали в судовому процесі, але найбільш витребуваними 

були послуги прокураторів у спорах за земельні ділянки, маєтки, справах про 

відшкодування збитків, відшкодування моральної шкоди за приниження честі 

та гідності. Принагідно слід підкреслити, що статус «прокуратур» міг отримати 

не тільки підданий Великого князівства Литовського, але і будь-яка особа з-за 

кордону. Однак іноземні юристи мали право захищати клієнта лише у справах 

про приниження честі та гідності, а доступ до інших судових спорів був 

обмежений. 

За другою редакцією Литовського Статуту (1566 рік) адвокатам 

дозволялося брати участь у суперечках за землю, рухому власність, маєтки, 

кримінальні справи про вбивства, приниження честі. Історики стверджують, що 

в цей історичний період вже можна говорити про повноцінне становлення 

адвокатської професії українсько-польського зразка, до якої допускалися як 

шляхтичі, так і прості громадяни. Усі вони несли юридичну відповідальність за 

зраду своєму клієнтові. У той час організовувалася також діяльність приватних 

та державних адвокатів; встановлювалося для адвокатів коло заборонених та 

кримінально караних діянь; визначалися причини, за яких особа могла 

скористатися послугами адвоката; закріплювалася у законодавстві процедура 

участі «прокуратора» у судових засіданнях; встановлювалися обмеження на 

здійснення адвокатської діяльності [15, с. 47]. 

Відтак, за час входження українських земель до Великого князівства 

Литовського інститут правничої допомоги у судовому процесі був розвинений 

на достатньо високому рівні. По-перше, всім учасникам гарантувалося право на 

отримання правничої допомоги. Не тільки відповідачі могли скористатися 

послугами адвоката, але і позивачі, представники котрих могли виконувати 

функцію обвинувачення. По-друге, на рівні Литовських Статутів визначались 

категорії громадян, які мали право на безоплатне отримання правничої 
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допомоги. По-третє, на відміну від доби Київської Русі, правнича допомога у 

Великому князівстві Литовському почала набирати ознак професійного 

характеру – надавалась не просто родичами або знайомими учасників, а 

фахівцями, які пройшли спеціальне навчання та отримали юридичну освіту. По-

четверте, якісно новими також стали положення стосовно того, що адвокатами 

могли бути не тільки представники знаті (шляхтичі), але і прості громадяни. 

Західноукраїнські землі, починаючи з другої половини сімнадцятого 

століття і до 1940 р., входили до складу кількох держав. Зокрема, в межах 

території Галичини, Буковини і Закарпаття, які входили до складу Австрійської 

імперії , діяла розвинута система судочинства, в т.ч. з такими її елементами, як 

прокуратура та адвокатура. Запроваджена в теперішній час монополія на 

представництво особи в суді – це ніщо інше як реінкарнація процесуального 

інституту, встановленого Австрійським статутом цивільного судочинства 1895 

року. Свого часу М.А. Тура, досліджуючи методом порівняльного аналізу 

норми Австрійського та Російського статутів цивільного судочинства, зазначав, 

що на відміну від російського статуту в окружних судах, судових палатах і в 

вищому суді сторона може вести справу тільки через посередництво адвоката, 

але сторона може з’являтися до суду разом із адвокатом і надавати додаткові 

усні пояснення. Було б доцільно запозичити таку норму з Австрійського 

статуту (ст. 28) про те, що особа не має необхідності у посередництві адвоката, 

якщо така особа має статус адвоката або є особою з судового відомства [173, с. 

14]. 

Наступний період розвитку інституту правничої допомоги у судовому 

процесі України пов’язаний з появою проекту кодексу українського права за 

назвою «Права, за якими судиться малоросійський народ» (1743 pоку) [104], 

який так і не був прийнятий царським урядом, проте мав широке застосування 

на практиці. Слід зазначити, що майже за 120 років до прийняття Статуту 

кримінального судочинства 1864 року саме в «Правах, за якими судиться 

малоросійський народ» приділена значна увага багатьом аспектам надання 

безоплатної правничої допомоги у судовому процесі. У цей час, зокрема у 
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великокняжих – господарських, а також у земських судах, з’являється новий 

тип професійного юриста – «прокуратор або спікер» – до якого висуваються 

великі вимоги. Ними могли бути чоловіки без будь-яких відхилень, повнолітні, 

християни, розумово й фізично сильні, світського походження. Р. Савуляк 

підкреслює, що для убогих людей, вдів і сиріт, які не могли себе захищати 

самостійно, передбачався спеціальний урядовий захисник. І хоча в цілому 

робота захисників оплачувалася, але зазначеним законопроектом передбачалися 

випадки безоплатного надання правничої допомоги малозабезпеченим, вдовам і 

сиротам [145, с. 60; 25, с. 23]. 

Аналіз положень «Прав, за якими судиться малоросійський народ» дає 

змогу стверджувати, що саме Литовські Статути стали основою для 

розроблення положень щодо правничої допомоги в судовому процесі [104]. 

Навіть термінологія збереглася – адвокатів називали «прокураторами». Останнє 

є яскравою ілюстрацією того, що на українських землях доволі сильно 

укорінилася правова система та правові звичаї Великого князівства 

Литовського. 

На відміну від Великого князівства Литовського, починаючи з XVII 

століття, на території Російської держави адвокатів називали «стряпчий». На 

перших порах цей термін означав чин деяких службових осіб, що виконували 

різноманітні господарські обов’язки при царському дворі, а вже у XVIII ст. це 

був урядовець при губернських прокурорах, що здійснював судовий нагляд у 

повітах Росії. О. Гець стверджує, що у дореволюційній Росії з XIX ст. це була 

особа, допущена до адвокатської практики в комерційних судах [153, с. 79]. 

Дослідники історії становлення адвокатури в Росії справедливо 

зазначають, що до видання Судових Статутів 1864 року судове представництво 

було вільною професією, не пов’язаною організаційно-корпоративними 

обов’язками [72, c.78]. Історики та правники солідарні в тому, що судова 

реформа 1864 року започаткувала основи компетентної та самокерованої 

організації захисників, що поділялися на дві групи: 1) присяжних повірених, які 

забезпечували захист на професійній основі; 2) приватних повірених, котрі 
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займалися такою практикою індивідуально [49, c.7]. На відміну від присяжних 

повірених, що мали право виступати в будь-якому суді Російської імперії, 

приватні повірені могли виступати тільки в судах, що видали їм такий дозвіл. 

Більш загальний контроль здійснювався Міністерством юстиції Російської 

імперії. Робота повірених полягала у веденні позовів, виступах перед судом і 

підготовці документів по карних і цивільних справах. Крім того, присяжний 

повірений не міг діяти в суді в ролі повіреного проти своїх батьків, дружини, 

дітей, рідних братів, сестер тощо. Він не міг в один і той же час бути повіреним 

обох сторін, які сперечалися, і не мав права переходити в одній і тій же справі 

від однієї сторони до іншої [185, с. 93]. 

Порядок ведення цивільного процесу був закріплений у Статуті цивільного 

судочинства 1864 року. Цивільний процес будувався на таких 

загальнодемократичних принципах, як гласність, публічність, рівність сторін 

перед судом, право на професійну правничу допомогу адвоката [164]. Варто 

акцентувати увагу, що характерною рисою цивільного процесу Російської 

імперії було те, що вся ініціатива у ньому належала сторонам, а не суду. Суд 

мав право порушити цивільну справу тільки на підставі цивільного позову і мав 

право розглядати та вирішувати справу тільки в межах заявлених вимог. У 

будь-який момент судового процесу сторони мали право укласти між собою 

мирову угоду, яка виступала підставою для припинення процесу. 

С. В. Гончаренко, досліджуючи проведення судової реформи 1864 року, 

зазначає, що тим, хто не уклав угоду з адвокатом, суд призначав його «за 

правом бідності». Для ведення цивільних справ осіб, що користувалися правом 

бідності, призначався присяжний повірений Радою присяжних повірених. 

Обов’язок ведення таких справ, у тому числі й кримінальних, уважався однією 

з найважливіших функцій присяжної адвокатури. Справи мали вестися 

присяжними повіреними з особливою увагою і найбільш ретельно [26, c.12]. 

Таким чином, на українських землях, які перебували у складі Російської 

імперії, активно розвивався інститут правничої допомоги в судовому процесі. 

Зберігши кращі положення Литовських Статутів, а також «Прав, за якими 
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судиться малоросійський народ», російські реформатори розробили власну 

модель правничої допомоги. Якісно новим у судовому процесі стало те, що 

Рада присяжних повірених зобов’язана була призначати повірених (захисників) 

малозабезпеченим верствам населення. Для присяжних передбачалась жорстка 

відповідальність за зловживання або недобросовісне ставлення до своїх 

професійних обов’язків. 

Жовтневий переворот 1917 року і прихід до влади партії більшовиків своїм 

наслідком мали радикальні зміни в організації судочинства. Для ідеологів 

радянської влади неприйнятною була «буржуазна» модель адвокатури та 

правничої допомоги. Професія адвокатів визнавалась аморальною, оскільки 

адвокати готові захищати інтереси будь-якої особи, яка здатна оплатити 

юридичні послуги. Більше того, вважалося, що причиною звернення за 

правничою допомогою до адвокатів був низький рівень правової грамотності 

населення і складність судового процесу, практична участь в яких потребувала 

спеціальної юридичної підготовки. 

У перші роки радянської влади в Україні всі судові спори вирішувалися 

тільки в народних судах. Варто зазначити, що з огляду на те, що майновий 

оборот був практично відсутнім, то і частка цивільних справ у судах була 

невеликою. 

Більшовики вважали, що спрощення судової процедури, а також широке 

використання революційної правосвідомості дозволить будь-якому 

громадянину, що не позбавлений політичних прав, брати участь у судовому 

процесі як захисник, так і обвинувач. Результатом такого підходу стала теза про 

те, що існування в державі інституту професійних юристів-адвокатів було 

непотрібним. Разом із тим, з метою використання спеціальних знань та досвіду 

експертів до судового процесу могли залучатися «асистенти суддів», головним 

завданням яких було надання науково обґрунтованих консультацій народним 

суддям [83, с. 38]. Народний комісар юстиції Д. І. Курський бачив у 

правозахисниках помічників суддів, які повинні допомогти їм з’ясувати всі 

обставини справи, що розглядається [71, с. 19]. 
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Першим нормативним актом більшовиків, яким регламентувалося питання 

правничої допомоги у судовому процесі, став Декрет про суд №1 від 24 

листопада 1917 року [31]. Цей Декрет скасовував інститути судових слідчих, 

прокурорського нагляду, присяжних і приватної адвокатури [155]. В ст. 3 

Декрету визначалося, що в цивільному судочинстві повіреним могли бути всі 

«непорочні громадяни обох статей, які наділені цивільними правами». 

А.В. Семено в своїх дослідженнях пише про те, що результатом 

впровадження Декрету про суд №1 у період 1917-1918 років стало те, що в 

більшості регіонів Росії був зруйнований інститут «буржуазної адвокатури», на 

зміну якому прийшов інститут суспільного захисту, який надавав право 

виступу в судовому процесі на стороні обвинуваченого практично будь-якій 

особі. Однак із перших днів роботи радянських місцевих судів стали 

проявлятися недоліки такого варіанту організації правничої допомоги в 

судовому процесі. По-перше, в умовах революції визначити «непорочних» 

громадян було досить складно, оскільки архіви колишніх судових установ або 

були знищені, або були серйозно пошкоджені і практично не 

використовувалися новими судами. Ця обставина дозволила проникати в судові 

процеси на боці захисту різного роду «сумнівних особистостей», в тому числі 

тих, які мали судимість. По-друге, відсутність будь-якого захисту підсудного 

взагалі давала перевагу обвинувачам, які на практиці найчастіше представляли 

органи міліції [150, с. 243]. З цього приводу ілюстрованим є висновок одного з 

перших московських народних суддів А.Р. Кадіча, який наголошував, що при 

всьому прагненні дати підсудному можливість використовувати все на свій 

захист (свідчення рідних, які запрошуються завжди сказати своє слово про 

підсудного, прямі підказування зі сторони суду) в загальному підсудні є 

нерівноправною стороною в судовому процесі, оскільки в них немає 

досвідченого і кваліфікованого захисника на відміну від сторони звинувачення, 

представлено міліцією [51, с. 29-30]. По-третє, «відмова від організації 

інститутів прокуратури і адвокатури своїм результатом мало неможливість 
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організації будь-якого суспільного і державного контролю над реалізацією 

функцій обвинувачення і захисту на суді» [166, с. 68]. 

Вище наведена модель правничої допомоги у більшовицькій Росії стала 

поверненням до первинних норм Київської Русі, які передбачали право особи в 

судовому процесі обирати будь-яких захисників і в будь-якій кількості. Як було 

зазначено вище, така правнича допомога є більше декларативною, оскільки 

особа не могла отримати якісних юридичних послуг. Від такої 

«вседозволеності» відмовилися ще в Київській Русі і поступово перейшли до 

професійної правничої допомоги. 

Більшовикам не довелося довго чекати, щоб переконатися в 

неефективності своїх реформ у сфері судової системи. Так, з метою усунення 

окреслених вище недоліків інституту правничої допомоги 15 лютого 1918 року 

на засіданні ВЦВК був прийнятий Декрет про суд № 2. Відповідно до цього 

Декрету при робітничих, солдатських і селянських радах депутатів 

створювалися колегії осіб, які «присвячували себе правозахисництву як у формі 

громадського обвинувачення, так і у формі громадського захисту». Обрання та 

відкликання членів колегії перебувало в компетенції рад. Правозаступники 

отримували монопольне право виступу в суді, за що отримували плату. 

Одночасно ст. 28 Декрету дозволяла брати участь у судових дебатах одного 

обвинувача і одного захисника з присутніх на засіданні осіб [157].  

Декрет про суд № 2 від 15 лютого 1918 року став якісно новим етапом 

реформування судового процесу. Аналіз цього Декрету дає змогу дійти 

висновку, що більшовики зробили спробу перейти від «народної» до 

професійної правничої допомоги у судовому процесі без найменших ознак 

«буржуазної адвокатури». Разом із цим, поряд зі створенням інституту 

професійних захисників зберігалося нічим не обмежене право виступу на 

стороні захисту людей, які не мали спеціальної підготовки. Широка участь 

громадськості іменувалась як «інститут загальногромадянського обвинувачення 

і захисту» [1, c. 40–41]. 
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Згодом було прийнято Положення «Про народний суд РРФСР» від 30 

листопада 1918 року, яке замість колегій правозаступників при робітничих і 

селянських радах депутатів запроваджувало колегії захисників, обвинувачів і 

представників сторін у судовому процесі. На відміну від перших декретів 

Положення чітко визначало, що члени колегії, як і будь-які інші посадові особи, 

обираються радами на загальних підставах (ст. 41). Плата за участь у процесах 

членів колегії стягувалася з обвинувачених і сторін за рішенням суду та 

зараховувалася в дохід республіки за кошторисом народного комісаріата 

юстиції [156]. 

Таким чином, інститут професійної правничої допомоги у судовому 

процесі РРФСР був зосереджений у руках державних службовців. Критичне 

ставлення більшовиків до інституту професійної правничої допомоги було 

швидко розвіяне після «жовтневої революції» 1917 року. Правлячою партією 

була визнана необхідність існування незалежних колегій захисників, які б 

могли забезпечити представництво інтересів робочих у судових органах. Усіх 

членів колегій захисників, обвинувачів і представників сторін у судовому 

процесі обирали ради. Незважаючи на те, що правнича допомога в РРФСР мала 

монопольний характер і учасники судового процесу не мали необмеженого 

права на вибір захисників, перехід до професійної допомоги став кроком уперед 

до забезпечення учасникам процесу права на судовий захист та доступ до 

правосуддя. 

Новий етап формування інституту професійної правничої допомоги 

радянського періоду розпочався 2 жовтня 1922 року, коли було прийнято 

Положення про адвокатуру, яке визначило загальні засади організації і функції 

колегій захисників. Положення визначало адвокатуру як самоврядну 

організацію, покликану надавати юридичну допомогу населенню. На виконання 

цього Положення були створені губернські колегії захисників у кримінальних і 

цивільних справах. За загальним правилом захисниками, в той час їх називали 

оборонцями, могли бути особи не менше як із дворічним практичним стажем 

роботи в органах юстиції. Як виняток дозволялося приймати осіб із 
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теоретичною й практичною підготовкою, ступінь якої перевіряв НКЮ. Не 

могли бути захисниками особи судимі, а також ті, стосовно яких порушено 

кримінальну справу або які позбавлені виборчих прав. На членів колегії 

захисників було покладено обов’язок ведення кримінальних, цивільних і 

адміністративних справ, укладення угод і договорів, надання консультацій 

тощо. Члени колегії не мали права обіймати посади в державних установах і на 

підприємствах. Виняток становили особи, які перебували на виборних 

державних посадах або займалися науково–викладацькою діяльністю [84, с. 2]. 

Наступним етапом реформування професійної правничої допомоги стала 

Постанова ЦВК СРСР від 29 жовтня 1924 року, в якій були затверджені Основи 

судоустрою СРСР і союзних республік. В цьому нормативному акті 

всесоюзного значення закріплювалося, що для надання юридичної допомоги 

населенню засновуються колегії правозаступників, члени яких обиралися серед 

громадян, які відповідають вимогам, встановленим для виборців, а також 

перебувають на державній службі. Таким чином, будь-які ознаки приватної 

юридичної практики ліквідовувалися. Аналогічні положення були закріплені в 

постанові колегії Нарком’юсту УРСР «Про реорганізацію колегій захисників» 

від 12 вересня 1928 року. Робота всіх членів колегій захисників переводилась 

на колективні форми організації, а приватна практика не допускалась у будь-

яких проявах. Колективні форми діяльності колегій захисників дозволяли 

розширювали коло осіб, які могли скористатися професійною правничою 

допомогою. 

У першій половині 20-х років ХХ ст. було здійснено кодифікацію 

цивільного процесу УСРР. Так, 30 липня 1924 року ВУЦВК ухвалив постанову, 

якою затвердив Цивільно-процесуальний кодекс УСРР, який набрав чинності з 

1 жовтня. Кодекс заперечував традиційне для цивільного процесу положення, 

яке розглядало суд як нейтрального посередника між сторонами. Він 

проголосив принцип активності суддів і вільного оцінювання доказів, суд 

зобов’язувався вживати заходів для встановлення дійсних прав та 

взаємовідносин сторін цивільного процесу, він повинен був не обмежуватися 
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поданими матеріалами та поясненнями, а виявляти істотні для вирішення 

справи обставини і підтверджувати їх доказами [39, с. 9-10]. Інакше кажучи, 

наслідком впровадження в УСРР планово-адміністративної системи управління 

стало втручання Радянської держави та її органів в приватно-правові спори 

громадян. У ст. 4 Цивільно-процесуального кодексу УСРР було закріплено, що 

за відсутності нормативних актів для вирішення будь-якої справи суд має це 

робити, керуючись загальними принципами радянського законодавства, а також 

загальною політикою робітничо-селянського класу. 

В.В. Комаров у своїх дослідження підкреслює, що ЦПК 1924 р. у 

порівнянні зі Статутом 1864 р. обмежив диспозитивність цивільного процесу та 

його змагальний характер. Метою цивільного процесу згідно зі ст. 5 ЦПК було 

з’ясування дійсних прав і взаємовідносин сторін. Тому завдання суду при 

вирішенні спору про право цивільне полягало в з’ясуванні не формальної, а 

матеріальної правди. З цією метою статті 5, 118 та інші ЦПК на суд покладали 

обов’язок не обмежуватися тільки представленими сторонами доказами. ЦПК 

1924 р. хоча формально закріпив диспозитивність, але по суті її відкидав. 

Відповідно до ст. 2 ЦПК 1924 р. суд приступає до розгляду справи не інакше, 

як за заявою зацікавленої сторони, але з метою захисту інтересів держави або 

трудящих мас прокурору надавалося право як починати справу, так і вступати 

до неї в будь-якій її стадії. Далі за тією ж статтею прийняття відмови сторони 

від належних їй прав та їх судового захисту належало не безумовному і 

вільному розсуду сторін, а залежало від суду [60, с. 17]. 

У Цивільному процесуальному кодексі УСРР від 30 липня 1924 року було 

закріплено право на безоплатну юридичну допомогу, яке у правовій доктрині 

розглядали як засіб, необхідний для забезпечення рівноправного 

процесуального положення сторін у «змагальному» цивільному процесі, однак 

зміст вказаного явища не конкретизувався [28, с. 217-219]. Доктрина 

цивільного процесуального права, в свою чергу, виходила з широкого обсягу 

правничої допомоги, відносячи до суб’єктів надання такої допомога як 
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адвоката, так і суд, оскільки останній за загальним правилом повинен був 

роз’яснювати сторонам їх процесуальні права тощо [58, с. 11; 4]. 

20 жовтня 1929 року Народний комісаріат юстиції УРСР затвердив 

Положення про колективні форми роботи захисників окружних колегій. У 

межах округу організовувався єдиний колектив захисників, куди входили всі 

члени колегії захисників цього округу. Юридична допомога надавалася тільки 

через консультації. Кожний член колегії захисників повинен був брати участь у 

роботі консультації на підставі правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Захист у суді член колегії захисників міг здійснювати лише за ордером 

юридичної консультації або президії колегії. Члени колегії мали право 

працювати за сумісництвом юрисконсультами. Кошти колегії складалися як з 

прибутків юридичної консультації, так і з інших надходжень. Члени колегії 

захисників одержували заробітну плату в порядку, встановленому загальними 

зборами і затвердженому окружним судом [84, с. 4]. 

З прийняттям Конституції СРСР 1936 року у ст. 111 було закріплено право 

обвинуваченого на захист. Останнє обумовило те, що в радянській правовій 

доктрині почали вести мову про те, що право на захист може мати особа не 

тільки в кримінальному процесі, але і в цивільному. Правнича допомога в 

цивільному процесі розглядалася в контексті права особи на доступ до 

правосуддя [47, с. 5; 5; 129]. 

Після прийняття Конституції СРСР у 1936 році було розроблено нове 

Положення про адвокатуру, затверджене РНК СРСР 16 серпня 1939 року. Варто 

звернути увагу на те, що Положення про адвокатуру 1939 року в майбутньому 

стало основою для прийняття всіх подальших законів про адвокатуру. 

Відповідно до цього Положення колегії адвокатів створювалися в межах краю, 

області, автономної і союзної республіки. Лише в тих республіках, де не було 

крайового (обласного) розподілу, вони організовувалися в межах союзної 

республіки. В Положенні було визначено, що правнича допомога могла 

надаватися колегіями адвокатів у вигляді порад, довідок, роз’яснень, 

консультацій, складенні заяв, скарг та інших документів на прохання громадян, 
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установ, організацій і підприємств, участі у судових процесах як захисники або 

представники. 

З початку 60-х років ХХ ст. відбулася чергова кодифікація цивільно-

процесуального законодавства СРСР. У результаті кодифікаційних робіт були 

затверджені Основи цивільного судочинства СРСР від 8 грудня 1961 року, а 

також Цивільний процесуальний кодекс УРСР від 18 липня 1963 року. 

Прийняття Цивільного процесуального кодексу УРСР 1963 року [180] не 

передбачало змін щодо правничої допомоги. Так, у ст. 76 було визначено, що 

стороні, на користь якої постановлено рішення, суд присуджує з другої сторони 

витрати, пов’язані з оплатою допомоги адвоката, який брав участь у справі, в 

розмірі до п’яти процентів від задоволеної частини позовних вимог, але не 

більше встановленої таксою суми. Якщо відповідно до встановленого порядку 

допомога адвокатом була подана стороні безкоштовно, суд стягує з другої 

сторони зазначену суму на користь юридичної консультації або в доход 

держави. 

Слід зазначити, що після прийняття Цивільного процесуального кодексу 

УРСР 1963 року в радянській правовій доктрині почали розглядати інститут 

прокуратури як певний «механізм», що сприяє особам у реалізації їх прав, 

свобод чи законних інтересів. Також змінився погляд і на судове 

представництво, яке стали вважати однією з форм здійснення сторонами та 

третіми особами права на захист своїх прав [171; 172; 158, с. 111-112]. 

Спеціальним законом, що регулював механізм надання юридичної 

допомоги на професійній основі, був Закон від 30 листопада 1979 року «Про 

адвокатуру в СРСР» [40]. На його основі в Україні був прийнятий Закон УРСР 

«Про затвердження Положення про адвокатуру Української РСР» від 

31.10.1980 № 1050-X [42]. Питання юридичної допомоги знайшли в ньому своє 

відображення. Основні завдання адвокатури визначалися як: 1) надання 

юридичної допомоги громадянам і організаціям; 2) сприяння охороні прав і 

законних інтересів громадян, здійсненню правосуддя, дотриманню й зміцненню 

соціалістичної законності; 3) вихованню громадян у дусі точного та 
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неухильного дотримання радянських законів, дбайливого ставлення до 

народного добра, дотримання дисципліни праці, поваги до прав, честі та 

гідності інших осіб, до правил соціалістичного співжиття [80, с. 34]. Після 

прийняття цього Закону учасники цивільного процесу мали значно ширший 

обсяг прав на отримання професійної правничої допомоги. Правнича допомога 

на доктринальному рівні почала розглядатися як самостійний правовий 

інститут, який є невід’ємною частиною радянського правосуддя. 

У ст. 18 Закону УРСР «Про затвердження Положення про адвокатуру 

Української РСР» були визначені наступні повноваження адвоката, який 

витупає представником особи: 

1) представляти права й законні інтереси осіб, що звернулися за 

юридичною допомогою, в усіх державних і громадських організаціях, до 

компетенції яких входить вирішення відповідних питань; 

2) запитувати через юридичну консультацію довідки, характеристики та 

інші документи, необхідні у зв’язку з поданням юридичної допомоги, з 

державних і громадських організацій, які зобов’язані у встановленому порядку 

видавати ці документи або їх копії. 

Крім того, в ст. 22 Закону був визначений перелік послуг, які могли 

надаватись адвокатами: 

1) консультації та роз’яснення з юридичних питань, усні й письмові 

довідки по законодавству; 

2) складення заяв, скарг та інших документів правового характеру; 

3) здійснення представництва в суді, арбітражі та інших державних 

органах у цивільних справах і справах про адміністративні правопорушення; 

4) участь на попередньому слідстві і в суді у кримінальних справах як 

захисники, представники потерпілих, цивільних позивачів, цивільних 

відповідачів; 

5) інша юридична допомога громадянам і організаціям. 

Окрему увагу варто приділити ратифікованим Верховною Радою УРСР 

міжнародним правовим актам, які в подальшому вплинули на розвиток 
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інституту правничої допомоги в судовому процесі України. До таких 

міжнародних актів належать, насамперед, Загальна декларація прав людини від 

10 грудня 1948 року [37], Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод від 4 листопада 1950 року [61], а також Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 року [79]. Ці нормативні акти 

залишаються чинними в Україні дотепер і лежать в основі захисту прав і свобод 

людини. 

Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 року в статтях 7, 10 

гарантує, що всі люди рівні перед законом і мають право без будь-якої різниці 

на рівний їх захист законом. Кожна людина для визначення її прав і обов’язків 

має право на основі повної рівності на те, щоб її справа була розглянута 

прилюдно і з додержанням усіх вимог справедливості незалежним і 

безстороннім судом [37]. 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 4 

листопада 1950 року [61] в ст. 6 закріплює, що кожен має право на 

справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який вирішить спір 

щодо його прав та обов’язків цивільного характеру. При цьому кожний 

обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право захищати 

себе особисто чи використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на 

власний розсуд, або за браком достатніх коштів для оплати юридичної 

допомоги захисника одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього 

вимагають інтереси правосуддя. Незважаючи на те, що в цій Конвенції йдеться 

про безоплатну правничу допомогу саме в кримінальному провадженні, на 

практиці це право особи почали поширювати і на цивільний процес.  

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16 грудня 1966 

року став документом, який більш детально розвинув положення щодо 

правничої допомоги. Так, у ч. 3 ст. 2 закріплено, що кожна держава, яка бере 

участь у цьому Пакті, зобов’язується: 1) забезпечити всякій особі, права і 

свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового 
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захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи 

офіційні; 2) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, 

яка потребує такого захисту, встановлювалося компетентними судовими, 

адміністративними чи законодавчими владами або будь-яким іншим 

компетентним органом, передбаченим правовою системою держави, і 

розвивати можливості судового захисту; 3) забезпечити застосування 

компетентними владами засобів правового захисту, коли вони надаються [79]. 

Коли Україна стала незалежною, розпочався новий етап розвитку 

інституту правничої допомоги в судовому процесі. Здобуття Україною 

незалежності 24 серпня 1991 року обумовило необхідність реформування 

правничої системи. Варто зазначити, що реформування всіх правових 

інститутів здійснювалося повільно і під сильним впливом існуючої до цього 

радянської правової системи. Після розпаду СРСР в Україні достатньо 

тривалий час діяли радянські правові акти, які визначали основоположні засади 

судового процесу. 

Першим програмним документом, який прийнято вважати офіційною 

точкою відліку реформи інституту правничої допомоги в незалежній Україні, 

стала Концепція судово-правової реформи в Україні, схвалена Постановою 

Верховної Ради України від 28 квітня 1992 року [118]. В цій концепції був 

визначений вектор реформування інституту адвокатури, основною функцією 

якої було і мало стати надання правничої допомоги фізичним та юридичним 

особам. 

Так, у розділі 5 Концепції було визначено, що інститут адвокатури є 

самостійною структурою з надання юридичної допомоги фізичним і 

юридичним особам. Адвокату гарантується можливість самому визначати 

організаційні форми роботи, йому надається право займатися приватною 

практикою або добровільно об’єднуватися в адвокатські об’єднання. 

Закріплюються гарантії самостійності адвоката, розширюються його професійні 

права та посилюється відповідальність за якість роботи. Питання про допуск 
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особи до адвокатської діяльності вирішується кваліфікаційною комісією на 

підставі іспитів [118]. 

Аналіз Концепції судово-правової реформи в Україні дає змогу дійти 

висновку, що цей концептуальний документ був справді глибоко продуманим, 

адже в ньому простежується системний підхід до питання реформування 

судової системи держави та використання наукової методології. Також можна 

стверджувати, що на основі Концепції здійснювалась розробка нормативних 

актів не тільки щодо адвокатури, а й правничої допомоги. 

Найпершою і найбільш значимою віхою розвитку інституту правничої 

допомоги в незалежній Україні стало прийняття 28 червня 1996 року 

Верховною Радою України Основного Закону держави [64]. В ст. 3 Конституції 

було закріплено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 

недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і 

спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою 

діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним 

обов’язком держави. З огляду на зазначене можна констатувати, що право 

особи на правничу допомогу в судовому процесі є конституційно-правовим 

обов’язком держави. 

2 червня 2011 року Верховною Радою України був прийнятий Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» [110], який набув чинності 09 

липня 2011 року. Метою Закону є визначення змісту права на безоплатну 

правову допомогу, порядок реалізації цього права, підстави та порядок надання 

безоплатної правової допомоги, державні гарантії, що стосуються безоплатної 

правової допомоги. Система безоплатної правової допомоги складається із 

первинної та вторинної. 

Первинна безоплатна правова допомога полягає в інформуванні особи про 

її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх порушення та 

порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Вона включає 
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такі види правових послуг, як забезпечення доступу до правової інформації; 

надання консультацій і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та 

інших документів правового характеру (крім документів процесуального 

характеру); надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації. Вторинна безоплатна правова допомога полягає 

у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. Вона включає 

такі види правових послуг, як захист; здійснення представництва інтересів осіб, 

що мають право на вторинну безоплатну правову допомогу, в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; 

складення документів процесуального характеру [110]. 

Чільне місце в процесі становлення та розвитку права на професійну 

правничу допомогу посідає Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», який було прийнято 5 липня 2012 року. В цьому Законі було 

закріплено широке коло професійних прав адвоката, а також гарантій 

адвокатської діяльності. До основних професійних прав адвоката слід віднести: 

1) звертатися з адвокатськими запитами; 2) представляти і захищати права, 

свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб; 

3) складати заяви, скарги, клопотання, інші правові документи та подавати їх у 

встановленому законом порядку; 4) збирати відомості про факти, що можуть 

бути використані як докази, в установленому законом порядку запитувати, 

отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, ознайомлюватися з ними та 

опитувати осіб за їх згодою. Крім того, в Законі передбачені підстави для 

дисциплінарної відповідальності адвоката за порушення порядку надання 

правничої допомоги [108]. 

Остання віха реформування інституту професійної правничої допомоги 

була розпочата в Україні 24 червня 2016 року конституційною реформою 

системи правосуддя [132]. Після внесення змін до Конституції України виникла 

необхідність привести у відповідність всі наявні процесуальні кодекси. На 

виконання цього завдання після тривалих дискусій та доопрацювань 

Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про внесення змін 
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до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 [131]. 

У рамках проведення реформи термін «правова допомога» був замінений 

на «професійна правнича допомога». В контексті теми нашого дослідження 

важливим стало введення монополії адвокатів на представництво інтересів 

особи в суді, яка передбачає те, що винятково адвокати мають право 

здійснювати представництво іншої особи в суді, а також здійснювати захист у 

рамках кримінального провадження. Результати проведеного аналізу матеріалів 

правозастосовчої діяльності, а також опитування практикуючих адвокатів 

дають підстави стверджувати, що 20% адвокатів надають професійну правничу 

допомогу у кримінальному процесі України, 35% - у цивільному, 25% - у 

адміністративному, 20% - у господарському (Додаток А, табл. А. 1).  

Підсумовуючи ретроспективне дослідження становлення і розвитку 

інституту правничої допомоги у судовому процесі в межах території сучасної 

України, необхідно зазначити наступне.  

Виникненню інституту представництва в суді передують певні соціальні 

умови. Необхідно зазначити, що з часів Київської Русі і до вісімнадцятого 

століття в межах сучасної території України існували окремі елементи 

представництва особи в суді, елементи процесуальних інститутів та, власне, 

фрагменти системи судів. Спочатку функцію обвинувачення та захисту 

виконували громади, а суд виконував посередницьку функцію. Поступово ідея 

общинного захисту почала відмирати через її неефективність і в «Руській 

Правді» було закріплено, що правничу допомогу в судовому процесі могли 

виконувати родичі, друзі й сусіди сторін судового процесу, а також «послухи» 

(свідки порядного життя) і «видоки» (свідки вчиненого спірного факту). Також 

варто констатувати, що за доби Київської Русі правнича допомога не мала 

професійного характеру, а здійснювалася дієздатними особами. З огляду на 

останнє не можна вести мову про професійні права захисників або ж про види 

правничої допомоги. 
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У Віслицькому статуті 1347 року, а також в Повному зводі статутів 

Казимира Великого 1420 року вперше було передбачено право сторін судового 

процесу на правничу допомогу. В цей історичний проміжок часу ще не було 

чіткого розподілення цивільного та кримінального судових процесів, а 

судочинство здійснювалося за єдиними правилами. Незважаючи на це, в 

Польському Королівстві чітко простежуються ознаки професійної правничої 

допомоги, яка могла надаватися прокураторами або адвокатами. Також 

необхідно зазначити, що реальний обсяг прав сторін судового процесу залежав 

від її майнового та соціального становища, що було закономірним для 

існуючого на той час феодального ладу. Прокуратори та адвокати, які за 

клопотанням сторони надавали їй правничу допомогу, мали всі права цієї 

сторони, а саме мали право подавати позовні заяви, заперечення, збирати і 

подавати докази тощо. 

За доби Великого князівства Литовського було зроблено спробу 

розмежувати цивільний та кримінальний судові процеси. Інститут правничої 

допомоги все більше набуває професійного характеру. Крім того, захисники 

(прокуратори, адвокати) несли відповідальність перед клієнтами. Правнича 

допомога надавалась прокураторами та адвокатами практично з усіх питань, які 

виникали в судочинстві, але найбільш витребуваними були послуги у спорах за 

земельні ділянки, маєтки, справах про відшкодування збитків, відшкодування 

моральної шкоди за приниження честі та гідності. Повноваження прокураторів 

та адвокатів зводилися до надання у будь-якій необхідній формі правничої 

допомоги клієнтові. Традиційно після того, як адвокат ставав представником 

особи в суді, до нього переходили всі процесуальні права та обов’язки особи, 

яку він представляє. 

Найбільш демократичного характеру набула правова система і система 

судоустрою в Австрійській імперії, частиною якої була Галичина і Буковина. 

Закарпаття входило під юрисдикцію Угорщини, яка, в свою чергу, теж була 

частиною Австрійської імперії на правах особливої автономії. В історичній 

літературі зазначається, що крім загальних судів в Австрії, Галичині та 
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Буковині існували спеціальні суди (військові, промислові, торгові та ін.) [50, с. 

328]. Інститут представництва особи в суді здійснювали адвокати. Адвокатура, 

як і прокуратура, виконували наближені до сучасних вимог функції.  

Доба перебування частини українських земель у складі Російської держави 

(XVII – XX ст. ) характеризується порівняно низьким рівнем правової культури 

та правотворчих процесів на теренах України. Окремо слід відзначити «Права, 

за якими судиться малоросійський народ» 1743 pоку, який так і не був 

прийнятим на рівні закону, а залишився проектом. У цьому документі багато 

положень були присвячені правничій допомозі, в тому числі безоплатній. 

Незважаючи на те, що «Права, за якими судиться малоросійський народ» так і 

не були прийняті, їх положення були взяті до уваги при розробці Судових 

Статутів 1864 року. Після проведення судової реформи 1864 року тим, хто не 

уклав угоду з адвокатом, суд призначав його «за правом бідності». 

Розвиток інституту представництва особи в суді в 1917 – 1923 роках 

характеризується становленням на території сучасної України національних 

державних утворень, які існували не тривалий час і в цьому сенсі в повному 

обсязі змушені були використовувати правову систему і судоустрій, наприклад, 

Австрійської імперії, власні закони про громадянство, про мову (ЗУНР), окремі 

елементи правової системи Російської імперії, законодавство Тимчасового 

уряду Росії, власне законодавство (УНР, Гетьманська держава, УНР часів 

Директорії). Радянське державне будівництво на окремих територіях сучасної 

України до створення СРСР характеризувалося значним запозиченням 

законодавства радянської Росії, власним нормотворенням, наприклад, 

ухваленням у 1919 р. Конституції УСРР. 

Перебування українських земель у складі Радянського Союзу (1924 – 1991 

рр.) – цей період характеризується розмаїттям нормативного регулювання – від 

заперечення «буржуазної» моделі правничої допомоги у судовому процесі до 

відновлення інституту адвокатури, фінансування державою безоплатної 

допомоги в кримінальному судочинстві. Відразу після більшовицького 

перевороту 1917 року професійна діяльність адвокатів та захисників була 
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заборонена у будь-яких проявах, а правнича допомога могла надаватися будь-

якими дієздатними громадянами. Згодом після невдалої судової реформи 

діяльність адвокатів знову була дозволена, однак без «буржуазних» ознак. Так, 

протягом усієї еволюції радянської держави «трудящий» та «робітничий» клас 

могли користуватися безоплатною державною правничою допомогою. 

Повноваження радянських адвокатів, як правило, зводились до представництва 

інтересів особи в усіх державних і громадських організаціях, а також до права 

робити адвокатські запити у зв’язку з виконання своїх професійних обов’язків. 

Доба незалежної України (24 серпня 1991 року – дотепер) 

характеризується формуванням професійної правничої допомоги у судовому 

процесі: 

 Концепція судово-правової реформи в Україні 1992 року – було 

визначено вектор реформування інституту адвокатури; 

 Конституція України 1996 року – було закріплено основоположне право 

особи на правничу допомогу, в тому числі на безкоштовну у визначених 

законом випадках; 

 Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 2011 року – було 

визначено порядок, види та умови отримання безкоштовної правової допомоги; 

 Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 року – 

були визначені правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні. В цьому Законі було закріплено широке коло 

професійних прав адвоката, а також гарантій адвокатської діяльності; 

 Конституційна реформа правничої допомоги 2016 року – на рівні 

Основного Закону було визначено, що правнича допомога може надаватися 

винятково адвокатами; термін «правова допомога» замінено на «професійна 

правнича допомога»; 

 Закон України «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» № 2147-

VIII від 03.10.2017 – процесуальні кодекси було викладено у новій редакції; на 
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рівні процесуальних кодексів було визначено, що правнича допомога може 

надаватися винятково адвокатами, крім окремих винятків (трудові спори, 

малозначні спори); термін «правова допомога» замінено на «правнича 

допомога». 

 

 

1.2 Поняття та сутність професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України 

 

Питання правничої допомоги у судовому процесі України є одним із 

концептуальних, оскільки від нього залежить рівень реалізації принципу 

верховенства права в державі. Будівництво правової держави, в якій права та 

свободи людини і громадянина є найвищою соціальною цінністю, можливе 

винятково за наявності ефективної системи правничої допомоги. Якість 

забезпечення осіб правничою допомогою визначає їх доступність до 

правосуддя. При цьому ключовим аспектом доступу до правосуддя є право і 

реальна можливість особи отримати саме професійну правничу допомогу. 

Актуальність окресленої теми обумовлюється тим, що у правовій доктрині 

все ще немає єдиного розуміння самого поняття «правнича допомога» 

(«правова допомога»). Наявні наукові дослідження мають поверхневий та 

фрагментарний характер, оскільки присвячені окремим елементам системи 

правничої допомоги. Останнє обумовило низку дискусій як серед науковців, 

так і серед юристів-практиків. 

Правнича допомога у судовому процесі України була предметом 

дослідження О.М. Бандурки, А.М. Бірюкової, Т.В. Варфоломєєвої, 

Є.В. Васьковського, В.Г. Гончаренка, О.С. Захарової, В.В. Комарова, 

А.Т. Комзюка, В.С. Личко, Є.І. Марочкіна, А.В. Молдована, В.В. Молдована, 

І.В. Назарова, В.С. Наливайка, О.М. Овчаренко, Н.Ю. Сакари, Н.В. Сібільової, 

С. Я. Фурси, Д.П. Фіолевського, О.Г. Юшкевич, В.П. Шибіко, М.Й. Штефана, 

О.Г. Яновської. Однак у вітчизняній правовій доктрині дотепер немає єдиного 
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загальновизнаного розуміння сутності правничої допомоги. Наявні в літературі 

дослідження правничої допомоги мають фрагментарний та епізодичний 

характер, адже вони здійснювалися в рамках наукових робіт, які мали свій 

предмет і свої завдання. Все це закономірно обумовлює необхідність у 

системному та послідовному аналізі поняття та сутності професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України. 

На початку нашого наукового дослідження необхідно проаналізувати та 

з’ясувати сутність поняття «право на правничу допомогу». 

У філософії термін «поняття» визначається як: 1) форма мислення, в якій в 

безпосередній єдності відображаються загальні, суттєві ознаки предметів, 

явищ, процесів [94, с. 6]; 2) одна із форм мислення, результат узагальнення 

суттєвих ознак об’єкта дійсності; 3) розуміння кимось чого-небудь, що 

склалося на основі якихось відомостей, власного досвіду [154, с. 168]. В науці 

методології наукових досліджень «поняття» також визначається як цілісна 

сукупність суджень про відмінні ознаки досліджуваного об’єкта. Поняття 

можуть бути загальними, одиничними, узагальненими, абстрактними і 

відносними [77, с. 15, 234]. 

Що ж стосується терміна «сутність», то у філософських словниках він 

розглядається як філософська категорія, що виражає головне, основне, 

визначальне у предметі, таке, що зумовлене глибинними, необхідними, 

внутрішніми зв’язками й тенденціями розвитку і пізнається на рівні 

теоретичного мислення [175]. В словнику української мови «сутність» 

визначається як найголовніше, основне, істотне в кому-, чому-небудь [153, 

с. 860]. Сутність становить собою вищу сходинку абстрагування від 

конкретного різноманіття. Разом із тим, будучи результатом сходження від 

явища до закону, вона сприяє проникненню мислення в досліджуваний об’єкт, 

визначенню його найважливіших сторін, глибокому й повному відбиттю його 

природи [18, с. 130]. 

Таким чином, сутність – це внутрішній зміст поняття, який виражається в 

органічній єдності всіх ознак та властивостей. З’ясування змісту понять має 
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визначальне значення для здійснення наукового дослідження. Без встановлення 

змісту поняття, а також системи його ознак, неможливо говорити про сутність 

цього поняття. Головним завданням будь-якого наукового дослідження є 

розкриття сутності досліджуваних понять. 

З огляду на те, що до моменту проведення конституційної реформи щодо 

правосуддя у 2016 році в законодавстві вживався термін «правова допомога», 

то в юридичній літературі наявний цілий ряд доктринальних визначень саме 

поняття «правової допомоги». Підкреслимо, що, на нашу думку, терміни 

«правова» та «правнича допомога» мають синонімічний характер і єдине 

смислове навантаження. З огляду на це, а також з огляду на те, що в Законі 

України «Про безоплатну правову допомогу» дотепер вживається термін 

«правова допомога», в рамках нашого дисертаційного дослідження ми не 

вбачаємо між даними термінами будь-якої різниці. 

В. Ісакова пише про те, що право на правову допомогу має розглядатися як 

природне невідчужуване право особистості (право на правову допомогу в 

суб’єктивному сенсі), що належить до першого покоління прав людини і за 

своєю суттю є громадянським правом. Право на правову допомогу в 

суб’єктивному сенсі являє собою встановлену законом невід’ємну і 

невідчужувану можливість отримувати в установленому законом порядку 

професійну допомогу з питань правового характеру [48, с. 344]. З даного 

визначення важливою є теза про те, що право особи на правничу допомогу є 

основоположним правом, без якого неможливо в повній мірі реалізувати наявні 

всі інші права та свободи. Особа не може бути позбавлена даного права, 

оскільки від нього залежить можливість реалізації передбачених 

законодавством прав. 

О.А. Бранчук та М.С. Демкова визначають правову допомогу як будь-які 

дії, які мають правовий зміст, вчиняються визначеними в законі суб’єктами, що 

мають відповідний рівень освіти, спрямовані на реалізацію і захист прав, 

свобод та законних інтересів особи, яка звертається за допомогою, та мають 

відповідати визначеним принципам їх надання [106, с. 9]. Центральним в 
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даному визначенні є правовий результат, на який спрямована правнича 

допомога. Іншими словами, правнича допомога по своїй суті є юридичними 

діями, які завжди спрямовані на виникнення у клієнта прав та/або обов’язків. 

Логічним постає висновок, що професійна правнича допомога є однією із форм 

представництва особи перед державою та третіми особами. 

Доречним буде також навести позицію О.Г. Юшкевича, який дійшов 

висновку, що поняття «правова допомога» можна розглядає як в широкому, так 

і у вузькому розуміннях. У широкому розумінні правова допомога – це 

діяльність, спрямована на реалізацію та захист прав, свобод та законних 

інтересів зацікавлених суб’єктів, яка здійснюється уповноваженими на те 

особами чи органами в порядку та у видах, не заборонених законодавством, 

пов’язана із застосуванням правових норм; у вузькому розумінні – це правові 

заходи, що здійснюються уповноваженими суб’єктами, спрямовані на 

конкретну особу, яка перебуває у складних життєвих обставинах та потребує 

сторонньої допомоги з метою правильної орієнтації в чинному законодавстві, 

виховання звички свідомого виконання правових норм, що сприяє поліпшенню 

її життєдіяльності та соціальної адаптації [188, с. 131]. 

Багато вчених акцентують увагу на тому, що правова допомога 

обов’язково повинна бути саме кваліфікованою та якісною [66; 178; 87; 177]. 

Так, з погляду В.М. Бєліка, саме поняття «кваліфікована юридична допомога» 

характеризує її якісну складову – наявність у суб’єкта надання кваліфікації, що 

може виразитися в складанні кваліфікаційного іспиту для отримання 

передбаченого законом статусу. В свою чергу, наявність статусу передбачає не 

тільки додаткові професійні можливості, але й міри професійного контролю у 

вигляді відповідальності за недостатню якість цієї допомоги та етичні 

порушення (наприклад, дисциплінарна відповідальність в адвокатському 

співтоваристві) [7, с. 107]. А.Л. Міронов також уважає, що право на 

кваліфіковану правову допомогу як суб’єктивне право – це гарантована 

державою за допомогою законів можливість особи отримувати необхідну йому 

допомогу від інших осіб, що володіють спеціальними юридичними знаннями, 
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вміннями та навичками [78, с. 15]. Аналогічною є позиція Г.М. Резніка, який 

відзначає, що відповідно до світової практики кваліфікованою може вважатися 

допомога, що надається фахівцями по праву – як мінімум особами, які мають 

юридичну освіту, при обов’язковому дотриманні професійних стандартів та 

етичних норм, а також за підтримки професійного контролю. Поза цими 

стандартами та нормами юридична допомога кваліфікованою визнана бути не 

може [134, с. 26]. 

Не можна не погодитися, що професійна правнича допомога повинна 

надаватися особами, які мають кваліфіковану юридичну підготовку та 

відповідний досвід. У протилежному випадку важко вести мову про те, що 

особа отримала якісну правничу допомогу. Як вбачається, професійна правнича 

допомога не може надаватися довільним колом осіб або ж у довільний спосіб. 

Принципово важливою є якість надання цих послуг. Особи, які потребують 

правового захисту, завжди очікують кваліфікованого надання послуг. Саме 

тому до суб’єктів надання професійної правничої допомоги на законодавчому 

рівні повинні бути встановлені мінімальні вимоги, а також передбачено 

відповідальність за ухилення від виконання своїх професійних обов’язків або ж 

неповного їх виконання. Крім того, як держава, так і клієнт повинні 

контролювати процес надання професійної правничої допомоги. Кваліфікацію 

суб’єкта надання правничої допомоги слід розглядати як ступінь професійної 

підготовки особи, наявність знань, умінь, навичок, які є необхідними для 

належного захисту прав та свобод особи. Інакше кажучи, кваліфікована 

правнича допомога пов’язана з властивостями суб’єкта надання, які 

підтверджуються офіційними документами. 

У контексті викладеного вище варто зазначити, що у разі, якщо інтереси 

особи в суді представлятиме особа, яка не має юридичної освіти і відповідної 

професійної кваліфікації, то такі дії не можна розглядати як професійну 

правничу допомогу. Ці правовідносини можуть регулюватись як матеріальним, 

так і процесуальним правом. Аналогічний висновок стосується нотаріальних 
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дій, які також не можна розглядати як правничу допомогу у судовому процесі 

України. 

Для повноти характеристики сутності професійної правничої допомоги 

необхідно також навести ознаки, які їй притаманні. Ознаки є тими системо- 

утворювальними елементами, які в своїй сукупності формують поняття. 

Ґрунтовною є класифікація В.В. Печерського, який виокремлює наступні 

ознаки професійної правничої допомоги: 1) дія на елемент життєдіяльності 

конкретної фізичної чи юридичної особи несприятливих факторів, що 

викликають загрозу природного здійснення правового статусу; 2) професійна 

діяльність юриста, спрямована на розуміння доконфліктної чи конфліктної 

ситуації, яка склалася і загрожує нормальній реалізації прав і свобод фізичної 

чи юридичної особи, які звернулися за допомогою; 3) укладення угоди про 

надання професійної правничої допомоги; 4) співпраця особи, що потребує 

професійної правничої допомоги, з вибраним нею юристом, спрямована на 

повідомлення її, надання інформації, передачу документів, речових доказів; 

5) професійна таємниця як обов’язковий елемент довіри між юристом і особою, 

що потребує правничої допомоги; 6) незалежність юриста від інших фізичних і 

юридичних осіб; 7) наявність особливих (здебільшого врегульованих 

законодавством) засобів, прийомів і способів надання юридичної допомоги; 

8) неможливість гарантії позитивного результату при наданні професійної 

правничої допомоги [99, с. 34]. Схожого висновку дійшла В.С. Личко у своєму 

дисертаційному дослідженні, в якому вчена виокремлює наступні ознаки 

правничої допомоги: 1) це різновид юридичної діяльності; отримує вираз у 

наданні правових послуг; 2) правові послуги можуть надаватися як на платній, 

так і безоплатній основі; 3) відсутність гарантії позитивного результату 

правничої допомоги; 4) наявність професійної таємниці; 5) наслідки 

професійної правничої допомоги мають юридичне значення [74, с. 40]. 

Не менш важливими є також напрацювання М.Т. Лоджука. Так, у 

результаті проведеного порівняльного дослідження вчений дійшов висновку, 

що будь-яка професійна правнича допомога має такі ознаки: 1) наявність 
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юридичної освіти в суб’єкта надання такої допомоги; 2) успішне складання цим 

суб’єктом кваліфікаційного іспиту на право надання такої допомоги; 3) 

дотримання цим суб’єктом професійних стандартів та етичних норм при 

наданні такої допомоги; 4) наявність професійного контролю за суб’єктом 

надання такої допомоги; 5) незалежність суб’єкта надання такої допомоги від 

впливу третіх осіб; 6) додержання цим суб’єктом принципу конфіденційності 

при наданні такої допомоги [75, с. 401]. 

Представник російської школи В.С. Кашковський уважає, що професійній 

правничій допомозі властива така сукупність ознак: 1) вплив на елементи 

життєдіяльності фізичної або юридичної особи негативних факторів, що 

викликають загрозу природного здійснення правового статусу; 2) активна 

професійна діяльність юриста, спрямована на розуміння передконфліктної або 

конфліктної ситуації, що склалася, та яка загрожує нормальному здійсненню 

прав і свобод фізичної або юридичної особи, яка звернулася по допомогу; 

3) укладення угоди на надання юридичної допомоги [54, с. 13-14]. 

На нашу думку, всі наведені вище ознаки професійної правничої допомоги, 

які виокремлюються вченими, можна умовно розділити на імперативні та 

факультативні. Імперативними є ті ознаки, без наявності яких надання послуг 

не може вважатися професійною правничою допомогою. Факультативними 

вважаємо всі інші ознаки. До імперативних ознак професійної правничої 

допомоги відносимо: 1) наявність правового змісту та спрямованості у діях 

суб’єкта надання правничої допомоги; 2) надання правничої допомоги 

уповноваженою особою (органом); 3) надання правничої допомоги в порядку, 

обсязі та формах, встановлених законом. Наявність цих ознак свідчитиме про 

надання особі професійної правничої допомоги. Відсутність хоча б однієї з 

ознак свідчитиме про відсутність відносин правничої допомоги. З цього 

випливає, що, наприклад, представництво в суді, яке здійснюється особою, яка 

не має юридичної освіти або ж адвокатського посвідчення, у визначених 

законом випадках, не може вважатися професійною правничою допомогою. 
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Виходячи із наведених ознак професійної правничої допомоги, повністю 

погоджуємось із тезою В.С. Наливайка, що юридична природа права на 

правничу допомогу містить у своєму нормативному змісті єдність 

матеріального і процесуального начал, воно може розглядатися як право-

гарантія, яке повинно забезпечити належні юридичні умови для послідовної 

реалізації права і ефективного досягнення громадянами юридичних цілей [86, с. 

18-19]. 

Перейдемо до аналізу нормативного закріплення поняття «правнича 

допомога» в законодавстві України. Відповідно до статті 3 Конституції України 

права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст та спрямованість 

діяльності держави, а утвердження і забезпечення цих прав і свобод є головним 

обов’язком держави. Останнє означає те, що Україна є соціальною державою, 

основною цінністю якої є людина. Цілком зрозуміло, що права і свободи 

людини матимуть місце тільки тоді, коли держава забезпечить наявність 

ефективного механізму їх реалізації та захисту. Інакше кажучи, проголошення і 

закріплення на законодавчому рівні прав і свобод людини не матиме значення 

без реальних і дієвих гарантій. 

У зв’язку із цим законодавцем на рівні Основного Закону держави було 

передбачено право кожного на професійну правничу допомогу, що за своєю 

суттю є правовим інструментом реалізації, захисту та охорони прав і свобод 

людини і громадянина. Так, відповідно до ст. 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 [64].  

Зазначене конституційне право належить до основоположних прав і свобод 

людини і громадянина, які формують основу правового статусу особи. 

Водночас, право на професійну правничу допомогу є гарантією дотримання 

всіх інших прав і свобод особи. Таким чином, інститут «правничої допомоги» є 

конституційною категорією, яка пронизує всі суспільні відносини і яка 

покликана гарантувати право особи на отримання якісних правових послуг, 
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незважаючи на те, в якій галузі виникає така потреба. Закріплення 

конституційного права на професійну правничу допомогу на рівні Основного 

Закону має на меті забезпечення єдності нормативного змісту всіх законів та 

підзаконних актів. 

Щодо сфери суспільних відносин, в яких гарантується право на 

професійну правничу допомогу, то Конституційний Суд України роз’яснив, що 

закріпивши право будь-якої фізичної особи на правничу допомогу, 

конституційний припис «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» за 

своїм змістом є загальним і стосується не лише підозрюваного, обвинуваченого 

чи підсудного, а й інших фізичних осіб, яким гарантується право вільного 

вибору захисника з метою захисту своїх прав та законних інтересів, що 

виникають із цивільних, трудових, сімейних, адміністративних та інших 

правовідносин, а не тільки з кримінальних. Право на захист, зокрема, може 

бути реалізоване фізичною особою у цивільному, господарському, 

адміністративному і кримінальному судочинстві [142]. Таким чином, 

конституційне право особи на професійну правничу допомогу не обмежується 

певною сферою суспільних відносин. Це право є універсальним і особа має 

право на вільний вибір захисника у будь-якій життєвій ситуації. Держава, в 

свою чергу, зобов’язана забезпечити ефективний механізм реалізації права 

особи на професійну правничу допомогу. 

Зрозуміло, що конституційне право особи на професійну правничу 

допомогу може бути реалізовано в усіх видах судового судочинства – 

кримінального, адміністративного, цивільного та господарського. Конституція 

є базою для всіх наявних у державі законодавчих та нормативно-правових 

актів. З огляду на це в усіх процесуальних кодексах закріплено, що учасники 

справи мають право користуватися правничою допомогою. Представництво у 

суді як вид правничої допомоги здійснюється винятково адвокатом (професійна 

правнича допомога), крім випадків, встановлених законом. Разом із цим, як в 

Конституції України, так і в процесуальних кодексах не наводиться визначання 

правничої допомоги та її ознак. 
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Як підкреслює В.В. Комаров, цивільне процесуальне законодавство 

України не визначає кількісний склад представників, допомогою яких має 

право скористатися особа для захисту своїх прав у цивільному судочинстві, але 

він не містить і будь-яких обмежень щодо права особи мати кількох 

представників при розгляді її справи в суді. Допустимість множинності 

договірних представників однієї особи випливає із засад прийняття доручення 

клієнта кількома адвокатами, закріплених Правилами адвокатської етики. За 

бажанням клієнта або за погодженням із ним допускається прийняття одного 

доручення кількома адвокатами. У цьому випадку угодою можуть бути 

визначені засади розподілу обов’язків та повноважень адвокатів, що спільно 

виконуватимуть доручення, а також їх відповідальності перед клієнтом [70, 

с. 346]. 

Нормативне тлумачення поняття «право на правову допомогу» було 

здійснено Конституційним Судом України. Зазначене поняття визначається як 

гарантована державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в 

обсязі та формах, визначених нею, незалежно від характеру правовідносин 

особи з іншими суб’єктами права. Це конституційне право за своєю суттю є 

гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і свобод людини і 

громадянина, і в цьому полягає його соціальна значимість. Серед функцій 

такого права у суспільстві слід окремо виділити превентивну, яка не тільки 

сприяє правомірному здійсненню особою своїх прав і свобод, а й, насамперед, 

спрямована на попередження можливих порушень чи незаконних обмежень 

прав і свобод людини і громадянина з боку органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб [143]. 

З наведеного вище визначення випливає, що, по-перше, правнича допомога 

надається в обсязі та формах, встановлених державою. Інакше кажучи, право 

особи на професійну правничу допомогу не є необмеженим та довільним, адже 

держава на законодавчому рівні визначає її рамки. По-друге, право на 

професійну правничу допомогу гарантоване державою і в жодному разі не 

може бути порушеним або ж обмеженим. По-третє, право на професійну 
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правничу допомогу надається незалежно від характеру правовідносин особи із 

іншими суб’єктами права. По-четверте, гарантоване державою і законом право 

на професійну правничу допомогу виконує превентивну функцію по 

відношенню як до органів державної влади, місцевого самоврядування, так і до 

інших фізичних та юридичних осіб. 

Поряд з визначенням Конституційного Суду України легальне визначення 

поняття «правова допомога» також наводиться в Законі України «Про 

безоплатну правову допомогу», де закріплено, що правова 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. При цьому в Законі визначається, що «правовими послугами» є 

надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 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 [110]. 

Таким чином, у Законі України «Про безоплатну правову допомогу» поняття 

«правова допомога» визначається саме через категорію «правові послуги». 

Такий підхід до визначення є результатом деталізації законодавцем 

закріпленого в ст. 59 Конституції України права на правову допомогу. 

Аналізуючи законодавче визначення правової допомоги в Законі України 

«Про безоплатну правову допомогу» В.С. Личко пропонує визначати її як 

правові послуги, спрямовані на реалізацію забезпечення не тільки прав і свобод 

людини і громадянина, але також і юридичних обов’язків, які встановлені 

Основним Законом держави, а також системою нормативно-правових актів. 

Найбільш яскравими законодавчими обов’язками є сплата податків і зборів, 

непосягання на права і свободи, честь і гідність інших людей, проходження 

обов’язкової військової служби, сплата судового збору при поданні позовних 

заяв до судів різних інстанцій тощо [74, с. 39]. 
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З цього приводу варто підкреслити, що професійна правнича допомога за 

своїм змістом, а також зовнішніми формами виразу є надзвичайно 

багатогранною. Так, зовнішніми формами професійної правничої допомоги 

можуть виступати консультації, роз’яснення, складення позовів і звернень, 

довідок, заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в судах та інших 

державних органах, захист від обвинувачення тощо [143]. Суб’єкт отримання 

професійної правничої допомоги має право самостійно вирішувати, до кого 

звертатися за такою допомогою, а також визначатись із її формами, крім 

випадків, передбачених законом (для захисту прав і свобод дітей, неповнолітніх 

батьків та для захисту від обвинувачення, відповідні державні органи, їх 

посадові та службові особи під час здійснення своїх повноважень зобов’язані 

забезпечити надання зазначеним особам необхідної професійної правничої 

допомоги). 

Поряд із національним підходом до нормативного визначення поняття 

«правова допомога» доречно навести також позицію ЄСПЛ щодо сутності 

«права на правничу допомогу». На думку Суду, це право є передумовою 

існування та визначальною складовою ширшого за своїм обсягом та значенням 

права на доступ до суду, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав 

людини та основних свобод. Суд наголосив на переважному значенні 

забезпечення належного захисту обвинуваченого. Право кожної особи, 

обвинуваченої у вчиненні кримінального злочину, на ефективний адвокатський 

захист є одним із атрибутів справедливого судового процесу [107, с. 56]. 

Незважаючи на те, що Конвенція про захист прав та основоположних 

свобод передбачає обов’язкове надання правничої допомоги тільки в 

кримінальних справах, ЄСПЛ чітко постановив, що держава зобов’язана 

забезпечувати надання правничої допомоги також і в цивільних справах. Так, у 

справі «Ейрі проти Ірландії» ЄСПЛ максимально чітко визначив, що з метою 

забезпечення реального доступу до правосуддя держава повинна гарантувати 

право на правничу допомогу не тільки в кримінальних справах, але і в 

цивільних [33, с. 276]. Таким чином, Суд розглядає право на професійну 
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правничу допомогу як невід’ємну частину права на доступ до правосуддя. 

Незважаючи на те, що в Конвенції про захист прав людини та основних свобод 

ідеться про необхідність гарантування професійної правничої допомоги особи, 

щодо якої порушено кримінальне провадження, практика ЄСПЛ склалась таким 

чином, що держава повинна гарантувати це право також і в цивільному процесі. 

Резюмуючи викладене вище, професійна правнича допомога у судовому 

процесі України – це здійснення адвокатом як самостійним учасником 

судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків. Право на 

професійну правничу допомогу у судовому процесі є невідчужуваним і не може 

бути у будь-якій формі обмеженим. 

Пропонуємо виокремлювати наступні ознаки професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України: 

1) право на правничу допомогу є гарантованим Основним Законом 

держави для всіх фізичних осіб і не може бути ніким обмежено; 

2) учасники судового процесу можуть вільно скористатися правничою 

допомогою на платній основі без обмеження щодо кількості представників; 

3) у визначених законом випадках особі забезпечується з боку держави 

безоплатна правнича допомога; 

4) надання правничої допомоги здійснюється винятково адвокатами з 

обов’язковим дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих виняткових 

випадків, коли правнича допомога може надаватися іншими особами 

(малозначні справи, трудові спори); 

5) наявність правового змісту та спрямованості у діях адвоката; 

6) правнича допомога надається в порядку, обсязі та формах, встановлених 

законодавством; 

7) правнича допомога надається на підставі договору про правничу 

допомогу, укладеного між клієнтом та адвокатом (адвокатським бюро, 

об’єднанням). 



62 

 

97% опитаних адвокатів позитивно оцінили запропоноване визначення 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України (Додаток А, табл. 

А. 3). При цьому, 99% опитаних адвокатів повністю підтримали запропоновані 

ознаки професійної правничої допомоги у судовому процесі України (Додаток 

А, табл. А. 4). 

 

 

1.3 Нормативне регулювання права на професійну правничу допомогу 

у судовому процесі України 

 

Питання правового регулювання посідає центральне місце в системі 

правового впливу, адже саме воно є специфічним, безпосередньо юридичним 

правовим впливом, виступає в ролі спеціально-юридичної складової дії права 

[73, с. 37]. В результаті проведеного нами опитування 93% адвокатів висловили 

позицію, що дотепер процесуальні права осіб, що надають професійну 

правничу допомогу є недостатньо врегульованими на нормативному рівні 

(Додаток А, табл. А. 2). 

Перед тим, як перейти до характеристики нормативного регулювання 

права на професійну правничу допомогу у судовому процесі України, 

зупинимося на аналізі поняття «правове регулювання» та визначення правових 

засобів, за допомогою яких воно реалізується. 

Загальновизнаним у доктрині права є те, що правове регулювання по 

своїй суті є діяльністю держави і суспільства, яка здійснюється в процесі 

підготовки й прийняття норм права, їх реалізації в конкретних відносинах та 

застосування державного примусу до правопорушників з метою досягнення 

стабільного правопорядку в суспільстві [165, с. 148]. Правове регулювання є 

зовнішньою дією права на суспільні відносини за допомогою правових 

інструментів (юридичних засобів) [169, с. 290], насамперед норм права 

[38, с. 217]. В.С. Нерсесянц у своїх працях пише про те, що правове регулювання 

необхідно розглядати через вплив на суспільні відносини [130, с. 414]. 
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А.М. Шульга та М.С. Кельман практично аналогічно визначають зміст поняття 

«правове регулювання» [186, c.125; 55, с. 370]. 

С. С. Алєксєєв вдало окреслює ключові ознаки правового регулювання: 

1) спрямоване на конкретні правові результати в суспільних відносинах; 

2) здійснюється за допомогою органічно цілісної системи правових засобів, які 

виражають сутність матерії права [2, с. 348]. 

Норми права визначають порядок виникнення, зміни та припинення 

правовідносин. Інакше кажучи, норми права надають суспільним відносинам 

юридичної форми, а їх учасники стають суб’єктами права, які мають тісно 

пов’язані між собою суб’єктивні права та юридичні обов’язки. З цього приводу 

доречним буде висновок О. Ф. Скакун про те, що правовідносини проявляються 

в конкретному зв’язку між управомоченим та зобов’язуючим суб’єктом, який є 

носієм суб’єктивних юридичних прав, обов’язків, повноважень та 

відповідальності [152, с. 374–375]. 

Таким чином, держава через правове регулювання звичайні «суспільні 

відносини» перетворює в «правовідносини». Правове регулювання визначає 

права та обов’язки різних суб’єктів правовідносин, а також підстави для 

виникнення таких правовідносин. Крім того варто підкреслити, що правове 

регулювання надає суспільним відносинам визначеності та стійкості, оскільки 

держава гарантує як права суб’єктів правовідносин, так і примус виконання 

обов’язків. 

Слід акцентувати увагу на тому, що механізм правового регулювання є 

складним і містить у собі різні елементи. Так, С. С. Алексєєв до структурних 

елементів механізму правового регулювання також відносить: 1) юридичні 

норми; 2) правовідносини, а саме: суб’єктивні права та юридичні обов’язки 

учасника таких відносин; 3) акти реалізації прав та обов’язків; 4) індивідуальні 

приписи й акти застосування права [2, с. 364–365]. Схожою є позиція 

Н. І. Матузова, В. М. Корельського та В. Д. Перевалова, які вважають, що 

основними елементами механізму правового регулювання є норми права, 
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юридичні факти або правозастосовні акти, правовідносини, акти реалізації прав 

і обов’язків, охоронні правозастосовні акти [168, с. 726–728; 167, с. 269]. 

Cаме норми права лежать в основі механізму правового регулювання, 

оскільки їхній зміст визначає правовий вплив на суспільні відносини. 

Нормотворча діяльність здійснюється уповноваженими на те органами 

державної влади. Основними джерелами норм права є, безумовно, закони та 

міжнародні договори, на основі яких приймаються підзаконні нормативно-

правові акти. 

Істотною ознакою норм права є їх загальний та абстрактний характер 

(нормативність), поширення їх на широке коло суб’єктів та ситуацій. У той же 

час норми права реалізуються у конкретних діях суб’єктів, застосовуються у 

певних ситуаціях. Тому в процесі їх реалізації , зокрема правозастосування, 

виникає необхідність конкретизувати змістовні елементи норм права, що 

виражені в загальній та абстрактній формі і, таким чином, наблизити зміст норм 

права до конкретних ситуацій. Кожна норма права регулює певний вид 

суспільних відносин, що закріплений у нормах права в загальних рисах. 

Визначені ж відносини певного виду, що врегулюванні нормами права, не 

тільки чисельні, а й наділені індивідуальними ознаками, особливостями, хоча 

характеризуються істотними рисами, що властиві всім видам відносин [82, с. 

43]. 

Перейдемо до аналізу нормативного регулювання професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України. На виконання цього завдання 

зупинимося на основних нормативних актах, а також окреслимо ключові 

положення, які пов’язані з предметом нашого дослідження. 

1. Конституція України є основним джерелом права в Україні, на основі 

якого побудована національна правова система. Всі інші джерела права повинні 

відповідати положенням Конституції України і приймаються винятково з 

метою її реалізації (ст. 8). Останнє стосується і міжнародних договорів, які 

Верховна Рада України має намір ратифікувати, що означає примат 

національного права по відношенню до міжнародного. 
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У Конституції України закріплюється те, що кожен має право на 

професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі захисника своїх прав 

(ст. 59). Для надання професійної правничої допомоги в Україні діє інститут 

адвокатури. Винятково адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а 

також захист від кримінального обвинувачення (ст. 131-2) [64]. 

Наведені конституційні положення є визначальними для судового процесу 

України. Останнє означає, що незалежно від індивідуальних характеристик 

(стать, раса, соціальний статус тощо) сторонам судового процесу гарантується 

право на професійну правничу допомогу. Позивач та відповідач вправі 

самостійно обирати свого представника в суді. Однак вибір представника в суді 

можливий винятково з-поміж осіб, які надають послуги на професійній основі 

та мають свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю, а також 

посвідчення адвоката України. Зазначене конституційне обмеження не можна 

розглядати як дискримінацію прав особи, оскільки воно спрямоване на захист 

самої особи, що обирає. Так, нормальною світовою практикою є норма про те, 

що судове представництво повинно здійснюватись винятково на професійній 

основі особами, які пройшли атестацію та мають достатній рівень кваліфікації. 

У Конституції України також закріплено низку інших положень, які 

опосередковано виступають джерелом права на професійну правничу допомогу 

в судовому процесі: 

1) звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується (ст. 

8); 

2) усі люди є вільними та рівними у своїй гідності та правах, які є 

невідчужуваними та непорушними (ст. 21); 

3) громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед 

законом (ст. 24); 

4) кожному гарантується право знати свої права і обов’язки (ст. 57); 
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5) конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути 

обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ст. 64); 

6) правосуддя в Україні здійснюють виключно суди (ст. 124); 

7) суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується 

верховенством права (ст. 129) [64]. 

Перелічені конституційні норми дозволяють кожному скористатися 

правом на професійну правничу допомогу. На наше переконання, саме по собі 

право особи, без механізму його реалізації, не може вважатися реальним 

правом особи, а залишається лише декларацією на папері. Інакше кажучи, без 

наявності в Конституції України наведених норм неможливе повноцінне 

існування права на професійну правничу допомогу.  

2. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є 

наступним джерелом нормативного регулювання права на професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України. В Україні ця Конвенція була 

ратифікована Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів 

№ 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» № 475/97-ВР від 17.07.1997 [126]. 

У Конвенції закріплюється міжнародний принцип того, що кожен має 

право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного 

строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, який 

вирішить спір щодо його прав та обов’язків цивільного характеру. При цьому в 

рамках кримінального провадження особа має право захищати себе особисто чи 

користуватися послугами професійного захисника як на платній, так і на 

безоплатній основі (ст. 6) [61]. 

Незважаючи на те, що в Конвенції положення про право на правничу 

допомогу стосуються винятково кримінального провадження, дія права на 

правничу допомогу поширюється і на цивільні справи. Так, ЄСПЛ у своїй 

практиці застосовує більш широке тлумачення права на правничу допомогу, 

ніж у пп. «с» пункту 3 ст. 6 Конвенції. Так, у справі «Ейрі проти Ірландії» суд 

зазначив, що ст. 6 Конвенції може покладати на державу обов’язки в 
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забезпеченні особи послугами адвоката, коли за національним законодавством 

воно є обов’язковим або ж у разі складності судового. 

ЄСПЛ у своїй правозастосовчій практиці чітко висловлюється з приводу 

того, що Конвенція покликана гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а 

їх практичне і ефективне здійснення. Останнє стосується, насамперед, права на 

правничу допомогу, яке відіграє ключову роль у демократичному суспільстві, 

як і саме право на справедливий судовий розгляд, з якого воно випливає. В ст. 6 

Конвенції йдеться про «допомогу», а не про «призначення захисника». Саме 

призначення ще не забезпечує ефективної допомоги, адже призначений адвокат 

може померти, серйозно захворіти, протягом тривалого періоду бути 

позбавлений можливості діяти або ухилятися від виконання своїх обов’язків 

(справа «Артіко проти Італії») [89, с. 3]. Окреслений підхід ЄСПЛ до розуміння 

«правничої допомоги» базується на принципі верховенства права. Сама по собі 

наявність правових норм та державних гарантій ще не свідчить про те, що 

особа має ефективний механізм захисту своїх прав у судовому порядку. Більше 

того, формальне призначення захисника також не є свідченням отримання 

особою професійної правничої допомоги. 

Заслуговує на увагу також гарантія того, що кожен, чиї права та свободи, 

визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективну правничу 

допомогу в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене 

особами, які здійснювали свої офіційні повноваження (ст. 13). 

Аналіз наведених положень дає змогу стверджувати, що Україна повністю 

імплементувала в національне законодавство кращі стандарти Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, які передбачають право особи на 

професійну правничу допомогу. На практиці це означає, що у разі, якщо 

національним судом України буде порушено право особи на професійну 

правничу допомогу в судовому процесі, така особа матиме можливість 

захищати свої права в ЄСПЛ. 

3. Закон України «Про міжнародне приватне право» [119] визначає 

порядок урегулювання приватноправових відносин, які мають у своїй структурі 
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хоча б один іноземний елемент. Варто зазначити, що відповідно до ч. 2 ст. 17 

іноземці та особи без громадянства мають цивільну правоздатність в Україні 

нарівні з громадянами України, крім випадків, передбачених законом або 

міжнародними договорами України. Як вже було зазначено вище, для іноземців 

та осіб без громадянства процесуальне законодавство України передбачає 

національний режим права на професійну правничу допомогу. 

При здійсненні судочинства у спорах з іноземним елементом українські 

суди зобов’язані використовувати Закон України «Про міжнародне приватне 

право». Останнє означає, що суд повинен проаналізувати колізійні норми та 

встановити право країни, яке підлягає застосуванню в конкретному спорі. Крім 

того, при вирішенні спору з іноземним елементом національні суди зобов’язані 

використовувати міжнародні договори між Україною та іноземними 

державами. 

4. Закон України «Про судоустрій і статус суддів» [127] став органічним 

продовженням Конституційної реформи щодо правосуддя, розпочатої 2 червня 

2016 року [113]. У Законі в ст. 10 закріплюється право особи на отримання 

професійної правничої допомоги. Останнє означає, що всі суди незалежно від 

того, цивільне це чи кримінальне судочинство, зобов’язані забезпечити 

можливість особи реалізувати своє право на професійну правничу допомогу. 

Професійна правнича допомога в судовому процесі є невід’ємною умовою 

дотримання верховенства права, а також здійснення правосуддя. Так, у ст. 7 

зазначеного Закону кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів 

у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним 

законом. При цьому варто акцентувати увагу, що іноземці та особи без 

громадянства мають такі ж права на справедливий суд, як і громадяни України. 

Тобто, для іноземців та осіб без громадянства встановлюється національний 

режим права на професійну правничу допомогу. 

У контексті зазначеного цілком обґрунтованою є теза І.Я. Мокрицької про 

те, що універсальність повноважень судової гілки влади тісно пов’язана з 

доступністю до правосуддя, оскільки це є ключовою умовою належного її 
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функціонування, але разом із тим, ураховуючи перехідний етап розвитку 

суспільства та держави, проблема забезпечення доступності до правосуддя 

залишається чи не найбільш важливою для подальшого реформування й 

оптимізації судової гілки влади [81, с. 2]. 

5. Процесуальні кодекси України (ЦПК України [179], ГПК України 

[27], КПК України [69], КАС України [57]) є основними джерелами судового 

процесу в Україні, в яких також закріплюється низка положень відносно 

професійної правничої допомоги. Процесуальні кодекси України більш 

детально розвивають конституційні положення щодо права особи на 

професійну правничу допомогу. Учасники справи мають право користуватися 

правничою допомогою. Представництво у суді як вид правничої допомоги 

здійснюється винятково адвокатом (професійна правнича допомога), крім 

випадків, встановлених законом. Безоплатна правнича допомога надається в 

порядку, встановленому законом, що регулює надання безоплатної правничої 

допомоги. 

6. Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [108] 

визначає правові засади організації і діяльності адвокатури та здійснення 

адвокатської діяльності в Україні. 

У цьому Законі передбачено, що адвокатура України є недержавним 

самоврядним інститутом, який забезпечує здійснення захисту, представництва 

та надання інших видів правничої допомоги на професійній основі, а також 

самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, 

встановленому цим Законом. З метою забезпечення належного здійснення 

адвокатської діяльності, дотримання гарантій адвокатської діяльності, захисту 

професійних прав адвокатів, забезпечення високого професійного рівня 

адвокатів та вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів в 

Україні діє адвокатське самоврядування. 

Адвокатом є фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на заняття 

адвокатською діяльністю і яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та 

в порядку, що передбачені цим Законом. Підставою для адвоката надавати 
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правничу допомогу є договір про надання правничої допомоги, який може 

укладатися як в письмовій, так і в усній формі (в окремих випадках). Закон 

передбачає, що договір про надання правничої допомоги може укладатися 

третьою особою на користь клієнта. При цьому Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» закріплює особливості укладення та змісту контрактів 

(договорів) з адвокатами, які надають безоплатну правничу допомогу. 

Аналізуючи ст. 19 Закону, можна виокремити наступні види адвокатської 

діяльності у судовому процесі: 

1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, держави; 

2) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового 

характеру; 

3) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб у судах під час 

здійснення судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними 

та юридичними особами; 

4) представництво інтересів фізичних і юридичних осіб, держави, органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування в іноземних, міжнародних 

судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, 

статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних 

організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. 

Адвокат наділений широким колом професійних прав, які є об’єктивно 

необхідними для якісного надання професійної правничої допомоги. На 

особливу увагу заслуговує право адвоката звертатися із адвокатськими 

запитами, у тому числі щодо отримання копій документів, до органів державної 

влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб, 

підприємств, установ, організацій, громадських об’єднань, а також до фізичних 

осіб (за згодою таких фізичних осіб). У такому разі адресати адвокатського 

запиту зобов’язані не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту 
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надати адвокату відповідь, крім випадків, коли запит стосується інформації з 

обмеженим доступом. 

Невід’ємною складовою адвокатської діяльності є обов’язок адвоката не 

розголошувати без згоди клієнта адвокатську таємницю. Відповідно до ч. 1 ст. 

22 Закону поняття «адвокатська таємниця» охоплює будь-яку інформацію, яка 

стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка 

перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з 

яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової 

допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, 

адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, 

роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на 

електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час 

здійснення адвокатської діяльності. Адвокатська таємниця є гарантією для 

клієнта, що будь-яка інформація, яка стала відома адвокатові, не буде 

розголошеною. Останнє є відмінністю між послугами адвоката і послугами 

фахівця у галузі права (консалтингової компанії). 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» встановлює 

широке коло гарантій адвокатської діяльності, які спрямовані на захист 

професійних прав, честі і гідності адвоката. Держава зобов’язана забезпечити 

всі умови, щоб адвокати мали змогу якісно надавати правничу допомогу. В 

протилежному випадку не можна буде вести мову не те що про професійну 

правничу допомогу у судовому процесі, але взагалі про принцип верховенства 

права. 

7. Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [110] був 

прийнятий на виконання вимог Конституції України з метою нормативного 

врегулювання порядку реалізації права на безоплатну правову допомогу, 

підстави та умови надання такої допомоги, а також відповідні державні 

гарантії. 

Цілком погоджуємось із В.В. Комаровим щодо економічних обмежень та 

певною мірою юридичних обмежень доступу до правосуддя можна віднести 
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необхідність обов’язкової участі адвоката у справі, неможливість отримання 

професійної правничої допомоги внаслідок її дорожнечі або відсутності 

процесуальних механізмів її надання. Втім запровадження системи професійної 

правничої допомоги є одним із засобів, за допомогою якого держава може 

забезпечити позивачам реальне право на вирішення спору щодо їхніх прав та 

обов’язків шляхом судового розгляду [70, с. 72]. 

Право на безоплатну правову допомогу гарантоване Конституцією України 

і дає змогу громадянину України, іноземцю, особі без громадянства, у тому 

числі біженцю чи особі, яка потребує додаткового захисту, отримати в повному 

обсязі безоплатну первинну правову допомогу, а також можливість для певної 

категорії осіб отримати безоплатну вторинну правову допомогу у випадках, 

передбачених цим Законом (ч. 1 ст. 3 Закону). При реалізації права на 

безоплатну правову допомогу не допускається застосовування привілеїв чи 

обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичними, релігійними 

та іншими переконаннями, статтю, етнічним та соціальним походженням, 

місцем проживання, за мовними або іншими ознаками (ст. 4). 

Безоплатна правова допомога поділяється на первинну та вторинну: 

1) безоплатна первинна правова допомога полягає в інформуванні особи 

про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх 

порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових 

осіб; 

2) безоплатна вторинна правова допомога полягає в здійсненні 

представництва інтересів осіб у судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами. 

Головним недоліком Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

є те, що він не закріплює принцип вільного вибору особою захисника, що не 

відповідає статті 59 Конституції України, а також пункту «с» частини 3 статті 6 

Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Так, відповідно 

до статті 19 зазначеного Закону саме центр безоплатної правової допомоги 
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приймає рішення про надання такої допомоги та призначає особі захисника. 

Таким чином, особа, якій надається безоплатна правова допомога, не має змоги 

вільно обрати захисника. З іншої сторони, особи, які не потребують безоплатної 

правової допомоги і мають фінансові можливості, можуть вільно обрати собі 

адвоката. 

Як вбачається, наведене є дискримінацією за майновою ознакою. Таким 

чином, цілком підтримуємо висновок Національної асоціації адвокатів України 

про те, що Закон України «Про безоплатну правову допомогу» безпосередньо 

сприяє дискримінації за матеріальною та майновою ознакою, що є порушенням 

статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

(заборона дискримінації), взятої в поєднанні з пунктом «с» частини 3 статті 6. 

Особи, які мають фінансові ресурси, можуть вільно обрати собі адвоката за 

своїм вибором (тобто, укласти з ним угоду про надання професійної правничої 

допомоги), тоді як ті, хто таких ресурсів не має, залишаються без вибору та 

змушені погодитися на адвоката, який їм на свій вибір надасть (призначить) 

центр безоплатної правової допомоги [151, с. 8]. 

Резюмуючи викладене вище, основу нормативного регулювання права на 

професійну правничу допомогу у судовому процесі України становлять 

Конституція України, Конвенція про захист прав людини і основоположних 

свобод, Закон України «Про міжнародне приватне право», Закон України «Про 

судоустрій і статус суддів», ЦПК України, ГПК України, КПК України, КАС 

України, Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу». На основі цих законодавчих актів 

приймаються підзаконні нормативно-правові акти щодо порядку отримання 

правової допомоги в судовому процесі України. 

 

Висновки до Розділу 1 

1. Будь-який правовий інститут є невід’ємною частиною правової системи 

держави, яка, в свою чергу, корелюється певним етапом соціально-

економічного розвитку такої держави. Не випадково становлення та розвиток 
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інституту професійної правничої допомоги у судовому процесі України 

характеризується різноманітністю в ретроспективному вимірі внаслідок 

входження (перебування) територіальних частин України в складі інших 

державних утворень, які перебували на різних етапах свого соціально-

економічного розвитку. Саме в цьому здобувач вбачає труднощі та 

невиправдані ризики створення однакових критеріїв для розмежування етапів 

становлення і розвиту правничої допомоги в Україні. Водночас розмаїття умов 

становлення інституту правничої допомоги в різних куточках України в 

історичному вимірі засвідчує тенденцію розвитку цього інституту – від 

заперечення до зобов’язання держави забезпечувати таке право особам, 

розширення їх кола, створення гарантій. Випробування часом правового 

інституту Австрійського статуту цивільного судочинства щодо монополії 

адвокатів представляти особу в суді в сучасних умовах заслуговують на увагу 

та потребують подальшого дослідження з огляду на останні тенденції в 

розвитку адвокатури в Україні та світі. 

2. Оскільки до моменту проведення конституційної реформи щодо 

правосуддя у 2016 році в законодавстві вживався термін «правова допомога», 

то в юридичній літературі наявний цілий ряд доктринальних визначень саме 

поняття «правова допомога». На нашу думку, терміни «правова допомога» та 

«правнича допомога» мають синонімічний характер і єдине смислове 

навантаження. 

3. Інститут правничої допомоги є конституційною категорією, яка 

пронизує всі суспільні відносини і яка покликана гарантувати право особи на 

отримання якісних правничих послуг, незважаючи на те, в якій галузі виникає 

така потреба. Закріплення конституційного права на професійну правничу 

допомогу на рівні Основного Закону має на меті забезпечення єдності 

нормативного змісту всіх законів та підзаконних актів. Конституційне право 

особи на правничу допомогу може бути реалізовано у цивільному, 

господарському, кримінальному та адміністративному судочинстві України. 
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4. Право на професійну правничу допомогу належить до основоположних 

прав і свобод людини і громадянина, які формують основу правового статусу 

особи. Останнє означає, що, по-перше, правнича допомога у судовому процесі 

України надається в обсязі та формах, встановлених державою. По-друге, право 

на правничу допомогу у судовому процесі України гарантоване державою і в 

жодному разі не може бути порушеним або ж обмеженим. По-третє, право на 

правничу допомогу у судовому процесі України надається незалежно від 

характеру правовідносин особи із іншими суб’єктами права. По-четверте, 

гарантоване державою і законом право на правничу допомогу у судовому 

процесі України виконує превентивну функцію по відношенню як до органів 

державної влади, місцевого самоврядування, так і до інших фізичних та 

юридичних осіб. 

5. Під поняттям «професійна правнича допомога у судовому процесі 

України» пропонуємо розуміти здійснення адвокатом як самостійним 

учасником судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків. Право на 

правничу допомогу у судовому процесі є невідчужуваним і не може бути у 

будь-якій формі обмеженим. 

6. Пропонуємо виокремлювати наступні ознаки професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України: 1) право на правничу допомогу є 

гарантованим Основним Законом держави для всіх фізичних осіб і не може 

бути ніким обмежено; 2) учасники судового процесу можуть вільно 

скористатися правничою допомогою на платній основі без обмеження щодо 

кількості представників; 3) у визначених законом випадках особі 

забезпечується з боку держави безоплатна правнича допомога; 4) надання 

правничої допомоги здійснюється винятково адвокатами з обов’язковим 

дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих виняткових випадків, коли 

правнича допомога може надаватися іншими особами (малозначні справи, 

трудові спори); 5) наявність правового змісту та спрямованості у діях адвоката; 

6) правнича допомога надається в порядку, обсязі та формах, встановлених 
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законодавством; 7) правнича допомога надається на підставі договору про 

правничу допомогу, укладеного між клієнтом та адвокатом (адвокатським 

бюро, об’єднанням). 

7. Всі ознаки професійної правничої допомоги можна умовно розділити на 

імперативні та факультативні. Імперативними є ті ознаки, без наявності яких 

надання послуг не може вважатися професійною правничою допомогою. 

Факультативними вважаємо всі інші ознаки. До імперативних ознак 

професійної правничої допомоги відносимо: 1) наявність правового змісту та 

спрямованості у діях суб’єкта надання правничої допомоги; 2) надання 

правничої допомоги уповноваженою особою (органом); 3) надання правничої 

допомоги в порядку, обсязі та формах, встановлених законом. 
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РОЗДІЛ 2. ПРАВОСУБ’ЄКТНІСТЬ ОСІБ, ЯКІ РЕАЛІЗУЮТЬ, 

ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ТА ОТРИМУЮТЬ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ 

ДОПОМОГУ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

2.1 Правосуб’єктність осіб, які реалізують професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України 

 

Енциклопедичні джерела поняття правосуб’єктність визначають як 

здатність фізичної та юридичної особи у встановленому порядку бути 

суб’єктами права, тобто носіями суб’єктивних прав та юридичних обов’язків 

[187]. Звісно не маємо на меті досліджувати всі аспекти правосуб’єктності 

вказаних осіб, тому обмежимося спеціальною правосуб’єктністю – здатністю 

суб’єкта бути учасником визначеного темою дисертаційного дослідження кола 

процесуальних правовідносин. 

Актуальність теми обумовлена тим, що у зв’язку з прийняттям Верховною 

Радою України Закону України «Про внесення змін до Конституції України 

(щодо правосуддя)» № 1401-VIII від 02.06.2016 [132] в Україні суттєво були 

реформовані вихідні засади інституту правничої допомоги у судовому процесі 

України. Після внесення змін до Конституції України виникла необхідність 

привести у відповідність процесуальні кодекси України. На виконання цього 

завдання, а також для врегулювання порядку надання професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України після тривалих дискусій та 

доопрацювань Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України та інших законодавчих актів» № 2147-VIII від 03.10.2017 [131]. 

Після початку проведення конституційної реформи щодо системи 

правосуддя на рівні Основного Закону держави було закріплено, що для 

надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. Винятково 
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адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від 

кримінального обвинувачення (ст. 131-2 Конституції України). Слід зазначити, 

що з метою адаптації правової системи України впровадження адвокатської 

монополії здійснюється поступово. Так, з 1 січня 2017 року було передбачено 

виняткове право адвокатів на представництво у Верховному Суді та Вищих 

спеціалізованих судах, з 1 січня 2018 року – в апеляційних судах, а з 1 січня 

2019-го – в судах першої інстанції. Особливий термін впровадження 

передбачений для органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування – 1 січня 2020 року [64]. 

Наведена стаття Конституції почала діяти в Україні порівняно недавно – з 

30 вересня 2016 року. Слід акцентувати увагу, що після конституційної 

реформи законодавець почав чітко виокремлювати категорію «професійна 

правнича допомога», яка може надаватися винятково адвокатами. З останнього 

випливає, що правнича допомога в окремих виняткових випадках може також 

надаватись особою, яка не має статусу адвоката, однак у такому випадку вона 

не вважатиметься професійною. Наступний акцент потрібно зробити на тому, 

що на рівні Основного Закону держави закріплена імперативна норма про те, 

що представництво інтересів особи в суді може здійснюватися винятково 

адвокатом. Монополія адвокатів на представництво інтересів особи в суді ще не 

означає, що всі суб’єкти, які реалізують правничу допомогу у судовому процесі 

України, повинні бути винятково адвокатами. Так, в результаті проведеного 

опитування 82% адвокатів підтвердили, що запровадження монополії адвокатів 

не є обмеженням прав на доступ до правосуддя (Додаток А, табл. А. 5). 

Так, зі ст. 131-2 Конституції України прямо випливає те, що законом 

можуть встановлюватися винятки, коли представництво в суді може 

здійснюватись особою, яка не має статусу адвоката. В цьому випадку йдеться 

про наступні категорії судових спорів :1) трудові спори; 2) спори щодо захисту 

соціальних прав; 3) спори щодо виборів та референдумів; 4) малозначні спори; 

5) представництво у спорах малолітніх чи неповнолітніх осіб; 

6) представництво у спорах осіб, які визнані судом недієздатними чи 
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дієздатність яких обмежена [64]. Очевидним є те, що ці винятки повинні бути 

закріплені на рівні процесуальних кодексів, які врегульовують порядок 

здійснення судочинства в Україні. 

Одночасно із проведенням реформи процесуальних кодексів України 

законодавець передбачив кримінальну відповідальність за представництво 

інтересів особи в суді без достатніх повноважень. Так, відповідно до ч. 1 

ст. 400-1 Кримінального кодексу України завідомо неправдиве повідомлення 

суду про повноваження представляти іншу особу в суді, а так само умисне 

невнесення адвокатом до ордера відомостей щодо обмежень повноважень, 

встановлених договором про надання правничої допомоги, карається штрафом 

до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на 

строк до трьох місяців. Ті ж самі дії, вчинені повторно або за попередньою 

змовою групою осіб, караються штрафом до десяти тисяч неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років [68]. 

Не можемо погодитись із твердженням Ю. Карлаш про те, що речення 

«винятково адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист 

від кримінального обвинувачення» означає, що це стосується ситуацій, коли 

одній і тій самій особі потрібні як захист від кримінального обвинувачення в 

кримінальній справі, так і представництво в інших цивільних, 

адміністративних, господарських справах, захист у справах про адміністративні 

правопорушення в тих випадках, коли будь-яка із цих справ пов’язана із 

зазначеною кримінальною справою. На думку практикуючого юриста, таке 

тлумачення значно звужує перелік ситуацій, коли особа змушена звертатися 

саме до адвоката в цивільних, адміністративних, господарських справах, 

справах про адміністративні правопорушення, якщо вона не є обвинуваченою в 

пов’язаному з ними кримінальному провадженні [53]. Вважаємо подібний 

підхід до тлумачення ст. 131-2 Конституції України помилковим, оскільки 

сполучник «а також» є сурядним, тобто таким, що ставить знак рівності між 

представництвом інтересів у суді і захисті від кримінального обвинувачення. 
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Законодавець чітко визначив, що в обох названих випадках винятково адвокат 

повинен надавати правничу допомогу. 

У процесуальних кодексах України (ЦПК України [179], ГПК України [27], 

КПК України [69], КАС України [57]) законодавець закріпив, що 

представництво у суді як вид правничої допомоги здійснюється винятково 

адвокатом (професійна правнича допомога), крім винятків, встановлених 

законом. Одночасно на рівні процесуальних кодексів були передбачені 

випадки, коли представництво в суді може здійснюватись особою, яка не має 

адвокатського посвідчення. 

Наприклад, відповідно до ч. 2 ст. 60 ЦПК України при розгляді спорів, що 

виникають із трудових відносин, а також справ у малозначних спорах 

(малозначні справи) представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти 

років та має цивільну процесуальну дієздатність [179]. Традиційним для 

цивільного процесу України є те, що не може бути представником у суді особа, 

яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, 

перекладач та свідок або є помічником судді, що розглядає справу. Крім того, 

особа не може бути представником, якщо вона у цій справі представляє або 

представляла іншу особу, інтереси якої у цій справі суперечать інтересам її 

довірителя. Судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють 

оперативно-розшукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім 

випадків, коли вони діють від імені відповідного органу, що є стороною або 

третьою особою в справі, чи як законні представники. 

Для цілей ЦПК України малозначними справами є: 1) справи, у яких ціна 

позову не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних 

осіб; 2) справи незначної складності, визнані судом малозначними, крім справ, 

які підлягають розгляду лише за правилами загального позовного провадження, 

та справ, ціна позову в яких перевищує п’ятсот розмірів прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб (ч. 6 ст. 19). 

Уважаємо передчасними твердження тих учених та юристів-практиків про 

те, що запровадження монополії адвокатів обмежить доступ до судового 
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процесу звичайних громадян. По-перше, за допомогою запровадження у 

судовий процес України категорії «малозначні спори» законодавець дозволив 

здійснювати судове представництво особам без адвокатського посвідчення. По-

друге, законодавець передбачив чіткі критерії, коли судова справа повинна 

розглядатися за правилами загального позовного провадження. Ці критерії є 

індикаторами того, що для якісного отримання правничих послуг потрібно 

залучити адвоката, який надасть їх професійно. Зрозуміло, що адвокатське 

посвідчення не є панацеєю, однак його наявність у суб’єкта реалізації 

правничої допомоги є свідченням того, що останній хоча б має мінімальний 

стаж та знання у сфері права. 

У ст. 131-2 Конституції закріплено, що законом можуть бути визначені 

винятки щодо представництва в суді, зокрема, стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена. Раніше органи прокуратури мали право самостійно 

здійснювати представництво цієї категорії осіб у суді. Однак після прийняття 

Закону України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» № 1401-VIII від 02.06.2016 [132] на рівні Основного Закону 

держави були суттєво звужені завдання та права прокуратури. Зокрема, у 

прокуратури було ліквідовано функцію представництва інтересів особи в суді, 

залишивши при цьому право прокуратури представляти інтереси держави в 

суді. Останнє означає, що прокуратура не може здійснювати представництво 

фізичних осіб у суді. 

Нагадаємо, що до проведення конституційної реформи щодо правосуддя у 

2016 році централізована система органів прокуратури мала право здійснювати 

представництво інтересів фізичних осіб у суді. Є. Безкровний з цього приводу 

зазначав, що прокурору для представництва інтересів особи потрібно мати 

відразу чотири підстави: 1) наявність факту порушення прав, свобод та 

законних інтересів громадянина або законних інтересів держави; 2) особа 

потребує захисту саме у випадках, визначених законом, законні представники 

або відповідні органи при цьому не здійснюють або неналежно здійснюють 
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його, а захист інтересів держави не здійснює або неналежно здійснює 

відповідний орган державної влади чи суб’єкт владних повноважень або він 

відсутній; 3) те, що перед зверненням до суду прокурор зобов’язаний 

повідомити про це громадянина, законного представника або відповідний 

суб’єкт владних повноважень, які мають право оскаржити наявність підстав для 

представництва або надати згоду на це; 4) підтвердження судом підстав для 

представництва [6, с. 33]. Ці підстави не важко виокремити із ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру». Суду при розгляді клопотань прокурора щодо 

представництва інтересів особи в суді потрібно уважно перевірити наявність 

кожної із перелічених підстав. За відсутності хоча б однієї із них суд повинен 

відмовити прокурору у задоволенні клопотання. 

Незважаючи на те, що після початку проведення Верховною Радою 

України конституційної реформи в 2016 році прокуратуру було позбавлено 

функції представництва інтересів фізичних осіб у суді, в ч. 2 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру» дотепер залишаються закріпленими випадки, коли 

прокурор має право здійснювати представництво інтересів особи в суді – у разі, 

якщо така особа не спроможна самостійно захистити свої порушені чи 

оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження через 

недосягнення повноліття, недієздатність або обмежену дієздатність, а законні 

представники або органи, яким законом надано право захищати права, свободи 

та інтереси такої особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її 

захист [124]. Останнє є недоліком законодавчої техніки Верховної Ради 

України. Вважаємо, що із Закону України «Про прокуратуру» необхідно 

виключити положення, які закріплюють право прокуратури здійснювати 

представництво інтересів фізичних осіб у суді. Інакше між цим Законом та 

Конституцією України, а також процесуальними кодексами України буде і 

надалі існувати правовий дисонанс.  

Слід підкреслити, що прокуратурі на рівні Конституції була залишена 

функція представництва інтересів держави в суді. Так, ч. 3 ст. 23 Закону 

України «Про прокуратуру» також передбачає випадки, коли прокурор має 
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право здійснювати представництво інтересів держави в суді – у разі порушення 

або загрози порушення інтересів держави, якщо захист цих інтересів не 

здійснює або неналежним чином здійснює орган державної влади, орган 

місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних повноважень, до 

компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також у разі відсутності 

такого органу [124]. 

Прокурор не може підміняти у судовому процесі України суб’єктів 

владних повноважень, які представляють інтереси держави. Це обумовлюється 

тим, що прокурор має право вступити у судовий процес тільки в тому випадку, 

якщо суб’єкт владних повноважень не здійснює або неналежним чином 

здійснює захист інтересів держави. Останнє повинно уважно перевірятися 

судом перед тим, як погоджувати підстави для представництва прокурором 

інтересів держави. 

Наступним ключовим питанням у цьому контексті виступає поняття 

«інтереси держави». Конституційний Суд України в одному із своїх рішень 

роз’яснив, що поняття «інтереси держави» є оцінним, а відтак прокурор чи його 

заступник у кожному конкретному випадку самостійно визначає з посиланням 

на законодавство, на підставі якого подається позов, в чому саме відбулося чи 

може відбутися порушення матеріальних або інших інтересів держави, 

обґрунтовує у позовній заяві необхідність їх захисту та зазначає орган, 

уповноважений державою здійснювати відповідні функції у спірних відносинах 

[141]. 

Таким чином, прокурор може ініціювати розгляд судової справи або ж 

вступити у вже існуючу судову справу на будь-якій стадії процесу, якщо цього 

вимагає захист інтересів держави. Однак у будь-якому випадку для допуску 

прокурора до судового процесу суд повинен попередньо перевірити та 

підтвердити наявність підстав для представництва. Слід підкреслити, що 

прокурор має рівні права з іншими учасниками судового засідання. Обсяг і 

межі повноважень прокурора у судовому процесі визначаються Законом 



84 

 

України «Про прокуратуру», а також процесуальними кодексами України (ЦПК 

України [179], ГПК України [27], КПК України [69], КАС України [57]). 

З огляду на проведений вище аналіз усіх суб’єктів реалізації правничої 

допомоги в судовому процесі України пропонуємо поділити на наступні чотири 

групи: 

1) адвокати – які надають професійну правничу допомогу в усіх без 

винятку судових справах; 

2) будь-які особи, які досягли вісімнадцяти років та мають цивільну 

процесуальну дієздатність – які надають правничу допомогу у трудових спорах, 

спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена; 

3) прокурори – які надають правничу допомогу державі (в особі суб’єктів 

владних повноважень) в усіх без винятку судових справах; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – надає 

правничу допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 

96 % опитаних адвокатів позитивно оцінили запропоновану класифікацію 

суб’єктів реалізації правничої допомоги в судовому процесі України 

(Додаток А, табл. А. 6). Ураховуючи те, що єдиними суб’єктами професійної 

правничої допомоги в судовому процесі України є адвокати, а також те, що 

представництво не адвокатами може здійснюватися в дуже обмежених 

випадках, ученими та юристами-практиками прийнято говорити про 

«монополію адвокатів». З огляду на мету та предмет наукового дослідження 

зупинимося більш детально на аналізі поглядів учених щодо монополії 

адвокатів. 

Нагадаємо, що перший крок у впровадженні монополії адвокатів на 

представництво в суді став КПК України 2012 року, який у ст. 45 закріпив, що в 

рамках кримінального провадження захисником може виступати винятково 
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адвокат [69]. До цього захисником у кримінальному провадженні міг виступати 

просто фахівець у галузі права. Здійснюючи конституційну реформу системи 

правосуддя, законодавець застосував аналогічний підхід до цивільного, 

господарського та адміністративного судового процесу України. 

Упровадження вказаної монополії адвокатів у судовому процесі України 

викликало гострі дискусії як серед науковців, так і юристів-практиків. Основою 

для полеміки виступає ст. 59 Конституції України, згідно з якою «кожен є 

вільним у виборі захисника своїх прав». Противники монополії наголошують, 

що ніхто не має права позбавити особу вільно обирати свого захисника в суді. 

Крім того, противники монополії в обґрунтування своєї позиції посилаються на 

ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, а також на 

Основні принципи щодо ролі юристів, прийнятих VIII Конгресом ООН. 

У пояснювальній записці до законопроекту №3524 від 25.11.2015 

закріплено, що з метою істотного підвищення якості представництва особи в 

суді, а також встановлення конституційного підґрунтя для створення єдиної 

правничої професії пропонується передбачити, що винятково адвокат має право 

здійснювати представництво іншої особи в суді і захист від кримінального 

обвинувачення. Це кореспондується із конституційною гарантією держави, 

якою із відповідним уточненням (у статті 59 Конституції України) 

наголошується на тому, що кожен має право саме на професійну правничу 

допомогу. При цьому зберігається положення чинної редакції другого речення 

частини першої статті 59, де окремо зазначається, що у випадках, передбачених 

законом, така правнича допомога (професійна) надається безоплатно [102]. 

У цілому позитивно оцінюємо введення монополії адвокатів на 

представництво в суді, адже правнича допомога повинна надаватись особою, 

яка має необхідний рівень професійної підготовки, а також яка пов’язана 

правилами професійної етики. Крім того, законодавство України передбачає 

складну процедуру отримання статусу професійного адвоката, спочатку допуск 

до стажування (за наявності відповідної освіти і досвіду роботи), потім іспити, 

які підтвердять чи спростують здатність стажера бути адвокатом. Останнє 
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спрямоване на те, щоб правнича допомога надавалась винятково 

висококваліфікованими фахівцями у галузі юриспруденції. 

Цілком погоджуємось із висновком судді Конституційного Суду України 

С. Л. Вдовіченка, який зазначив, що право на правничу допомогу полягає у 

конституційному обов’язку держави забезпечити кожному (як фізичній, так і 

юридичній особі) достатньо високий рівень будь-якого з видів правничої 

допомоги, що надається, зокрема професійною правничою допомогою 

адвокатів, які повинні мати необхідний рівень професійної підготовки, 

керуватися правилами професійної етики, законодавчими вимогами доступу до 

професії та нести відповідальність за неналежне виконання свого професійного 

обов’язку [90, с. 3]. 

У літературі висловлені міркування, що монополія адвокатів не є 

інструментом підвищення якості надання правової допомоги. Так, С. В. Саса 

підкреслює, що практичний аспект реалізації права на правову допомогу через 

монополію адвокатів полягає в недоступності послуг адвоката для широких 

верств населення. Запровадження монополії на представництво інтересів особи 

в суді винятково адвокатами спрямоване на обмеження конституційного права 

особи на вільний вибір захисника своїх прав [91, с. 7]. 

Суддя Конституційного Суду України С. Л. Вдовіченко звертає увагу на 

те, що залучення адвоката як представника для вирішення і розв’язання спорів 

в інших державних органах не може бути обов’язковим, адже особа повинна 

мати право залучати як захисника фахівця в певній галузі права (наприклад, 

ученого з науковим ступенем у певній галузі права, фахівців юридичних фірм 

тощо). Також юридичні особи не можуть бути позбавлені права на 

безпосереднє представництво своїх законних інтересів чи в суді, чи в іншому 

органі державної влади, зокрема, керівниками суб’єктів господарювання або 

штатними юрисконсультами, юристами - працівниками власних структурних 

підрозділів тощо. Такі винятки щодо представництва іншими, крім адвокатів, 

особами мають бути врегульовані на законодавчому рівні, що обумовлено 
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особливостями категорії справи, правовідносин чи статусом особи, права, 

свободи чи законні інтереси якої підлягають захисту [90, с. 3]. 

Частково поділяємо таку позицію і вважаємо, що державні органи, 

бюджетні організації, а також госпрозрахункові державні та комунальні 

підприємства повинні мати право представляти свої інтереси в суді без 

обов’язкового залучення адвокатів. В іншому випадку система державних 

органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій 

державної та комунальної власності взагалі не зможуть забезпечити якісне 

представництво своїх інтересів у судах. Особливо це стосується малих 

населених пунктів. Цей виняток із правила повинен бути передбачений у ст. 

131-2 Конституції України, а не на рівні інших законодавчих актів. Останнє 

обумовлюється тим, що в такому випадку існуватиме колізія нормативно-

правових актів. 

Інший суддя Конституційного Суду України І. Д. Сліденко також стоїть на 

тій позиції, що монополія адвокатів обмежує право особи на доступ до 

правосуддя. По-перше, наділення винятково адвоката правом представництва 

іншої особи в суді, а також захисту від кримінального обвинувачення є 

звуженням права, передбаченого частиною першою статті 59 Конституції 

України, за якою «кожен є вільним у виборі захисника своїх прав», оскільки в 

першому випадку право обмежене, а в другому ні. По-друге, у випадку 

прийняття цієї норми Конституція України буде містити дві норми, які 

регулюють одні й ті ж суспільні відносини протилежним чином. Це, в свою 

чергу, призведе до контрадикції норм та їх конкуренції, зробить Конституцію 

внутрішньо суперечливим актом [93, с. 9] 

О. Бойко пише про те, що введення цієї норми зовсім не означатиме, що 

українці отримуватимуть якісні адвокатські послуги. На жаль, реалії ринку 

надання юридичних послуг у державі такі, що високий гонорар та адвокатське 

свідоцтво не завжди свідчать про належний рівень фахівця. По-друге, це 

призведе до збільшення витрат українців на судові процеси. Адже раніше у 

судових процесах могли брати участь звичайні юристи, які не мали 
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адвокатського свідоцтва і послуги яких були дешевші, ніж послуги адвокатів. 

По-третє, і найважливіше, ця норма болісно вдарить по кишенях простих 

українців [12]. 

Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» визначає 

адвоката як фізичну особу, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та 

в порядку, що передбачаються цим Законом. Адвокатською є незалежна 

професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва й 

надання інших видів правової допомоги клієнту. З цього визначення випливає, 

що адвокат, на відміну він іншої особи, яка надає правничу допомогу, здійснює 

свою діяльність на постійній основі. 

Представництво як різновид адвокатської діяльності є основним видом 

діяльності адвокатів у судовому процесі України. Щодо інших видів правової 

допомоги, які може надавати адвокат своїм клієнтам у судовому процесі, під 

ними Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» розуміє такі 

види адвокатської діяльності: 1) надання правової інформації; 2) надання 

консультацій і роз’яснень із правових питань; 3) правовий супровід діяльності 

клієнта; 4) складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і 

законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також сприяння їх 

відновленню в разі порушення (п. 6 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність») [108]. 

Варто звернути увагу, що обсяг повноважень адвоката та іншого фахівця у 

галузі права є різним. Так, виходячи із аналізу Закону України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» [108], можна стверджувати, що адвокати наділені 

набагато більшим обсягом прав, ніж інші фахівці в галузі права. Так, адвокат 

має право не тільки знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, 

знімати копії долучених до справи документів, бути присутнім у судовому 

засіданні. 

Наведемо найбільш яскраві відмінності в обсязі повноважень між 

адвокатом та іншим фахівцем у галузі права. Відповідно до ст. 20 Закону 
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України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» під час здійснення 

адвокатської діяльності адвокат, зокрема, має право: 1) звертатися з 

адвокатськими запитами; 2) представляти і захищати права, свободи та інтереси 

фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб у суді, органах державної 

влади та органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, 

організаціях незалежно від форми власності, громадських об’єднаннях, перед 

громадянами, посадовими і службовими особами; 3) збирати відомості про 

факти, що можуть бути використані як докази, в установленому законом 

порядку запитувати, отримувати і вилучати речі, документи, їх копії, 

ознайомлюватися з ними та опитувати осіб за їх згодою; 4) доповідати 

клопотання та скарги на прийомі в посадових і службових осіб та відповідно до 

закону одержувати від них письмові мотивовані відповіді на ці клопотання і 

скарги; 5) бути присутнім під час розгляду своїх клопотань і скарг на 

засіданнях колегіальних органів та давати пояснення щодо суті клопотань і 

скарг; 6) посвідчувати копії документів у справах, які він веде, крім випадків, 

якщо законом установлено інший обов’язковий спосіб посвідчення копій 

документів [108]. 

Відмінність між правовим статусом адвоката та іншого фахівця у галузі 

права також проявляється у відповідальності, яку вони несуть перед клієнтом. 

Згідно зі ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до 

адвоката можуть бути застосовані такі дисциплінарні стягнення: попередження; 

зупинення дії свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на строк 

до одного року; анулювання свідоцтва про право на заняття адвокатською 

діяльністю [108]. 

Більше того, адвокат зобов’язаний зберігати адвокатську таємницю, 

предметом якої є питання, з яких громадянин або юридична особа звертається 

до адвоката, суть консультацій, порад, роз’яснень та інших відомостей, 

одержаних адвокатом при здійсненні своїх професійних обов’язків. Доречною є 

теза Є.В. Васьковського, який зазначив, що для того, щоб клієнт міг бути 

цілком відвертим зі своїм адвокатом, необхідно дати йому впевненість, що всі 
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відкриті ним обставини будуть триматися в суворому секреті та ні в якому разі 

не отримають розголосу. Звідси в адвоката виникає обов’язок так званої 

професійної таємниці, яка існує в інших професіях [52, с. 42]. Зрозуміло, що 

особи, які не мають адвокатського посвідчення, також можуть укласти із 

клієнтом договір про конфіденційну інформацію. Однак таку інформацію, на 

відміну від адвокатської таємниці, може бути розголошено особою у випадках, 

визначених законом. Що ж стосується адвокатської таємниці, то ст. 23 Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється вимагати 

від адвоката, його помічника, стажиста, особи, яка перебуває у трудових 

відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а 

також від особи, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття 

адвокатською діяльністю, надання відомостей, що є адвокатською таємницею 

[108]. 

У зв’язку з цим цілком обґрунтованою вважаємо позицію О.С. Захарової, 

що саме суспільство зацікавлене у функціонуванні ефективної системи 

адвокатури, чого неможливо досягти без налагодженого контролю за 

діяльністю суб’єктів надання правової допомоги та захисту їх інтересів від 

неправомірного втручання в роботу або притягнення їх до відповідальності за 

вмотивованим рішенням відповідних органів адвокатського самоврядування. Ці 

правила діють у демократичних суспільствах і не викликають жодних 

заперечень. Автор пише про те, що необхідно якнайшвидше дійти згоди у 

питанні, що надання юридичної допомоги необхідно здійснювати на підставі 

свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, як це відбувається в 

більшості країн Європи [45, с. 102]. М.М. Кіпніс, у свою чергу, також зазначає, 

що конституційне право на отримання кваліфікованої юридичної допомоги 

гарантується не тільки створенням (інституціоналізацією) професійного 

співтовариства адвокатів, але й встановленням державою принципів діяльності 

цієї спільноти, які захищають від довільного втручання під час надання 

юридичної допомоги [56, с. 98]. 
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Таким чином, очевидним є висновок, що особа має набагато більше 

гарантій захисту своїх прав, якщо правову допомогу надаватиме їй адвокат, а не 

просто фахівець у галузі права. Адвокати мають не просто набагато більше 

правових можливостей надання якісних юридичних послуг особі, вони несуть 

відповідальність за надані послуги. 

Між адвокатом та клієнтом укладається в письмовій формі договір про 

надання правової допомоги, за винятком випадків, коли він може бути 

укладеним в усній формі (ч. 2 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність»). Таким чином, правові відносини між адвокатом та 

клієнтом регулюються договором, що є додатковою гарантією для клієнта. У 

цьому випадку мають місце цивільно-правові відносини, оскільки вони 

виникають на підставі договірного зобов’язання, за яким адвокат повинен 

надати юридичні послуги і має право на одержання за це винагороди (гонорар), 

а клієнт отримує право вимагати виконання зобов’язання і повинен оплатити 

надані послуги, крім випадків, коли правова допомога є безоплатною. 

О.С. Захарова вдало підкреслила, що при процесуальному представництві 

виникає два види правовідносин. З одного боку, матеріально-правові – між 

представником і особою, яку він представляє, що регулюються нормами 

цивільного законодавства; з другого боку, – процесуальні, які виникають між 

представником і судовими органами. Процесуальні правовідносини між 

представником і особою, яку він представляє, ніколи не виникають [45, с. 101]. 

Коли ж в процесі виконання зобов’язання адвокат звертається до суду, то 

відразу ж виникають інші правові зв’язки. Схематично вони виглядають так: 

адвокат – суд – клієнт адвоката; сторона (позивач – представник позивача) – 

суд – сторона (відповідач – представник відповідача). Ці правові зв’язки 

визначатимуть правовий статус адвоката і його клієнта в суді, а отже будуть 

регулюватися вже ЦПК. Тобто правова допомога в суді складає невеличку 

часточку правової допомоги в цілому. Хоча треба бути більш точним у 

термінології. ЦПК України регулює правовідносини щодо правової допомоги 
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(ст. 12, 79, 84), в той час як ЦК України регулює відносини щодо вчинення 

певних юридичних дій (договір доручення, представництво) [44, с. 85]. 

В. Гвоздій, у свою чергу, говорить про те, що запровадження монополії 

адвокатів на представництво осіб у суді є впорядкуванням ринку юридичних 

послуг та приведення його у відповідність до стандартів розвинених економік, 

таких як Німеччина, США, Велика Британія та інші. Саме в цих державах існує 

висока потреба в якісній правовій допомозі, яка в умовах справедливого суду та 

верховенства права є запорукою розвитку бізнесу. Високих стандартів якості 

можна досягнути винятково за умови, якщо буде встановлено жорсткі, однак 

прозорі механізми відповідальності учасників ринку, чітко врегульовані умови 

роботи на ринку, рівні для всіх, хто такі послуги надає. Без монополії досягти 

цього неможливо [24]. 

На відміну від юриста (діяльність якого не регулюється законом) адвокат 

як юридичний радник має цілу низку вагомих переваг: 1) відносини клієнта та 

адвоката захищені законом (адвокатська таємниця); 2) адвокат несе повну 

дисциплінарну відповідальність за можливі порушення закону, за які він може 

позбутися права практикувати (за умов монополії кожен адвокат цінуватиме 

свій статус, тому що втрата статусу означатиме для нього втрату професії та 

бізнесу); 3) адвокат наділений певними спеціальними правами, які розкривають 

широкі можливості для захисту інтересів клієнта (наприклад, адвокатський 

запит, за ненадання відповіді на який встановлена адміністративна 

відповідальність); 4) адвокат зобов’язаний постійно підвищувати свою 

кваліфікацію (постійне оновлення знань є вимогою законодавства не тільки до 

адвокатів, але умовою успіху будь-якої кар’єри в ХХІ столітті – ця формула не 

нова та стосується не тільки адвокатури, а й бізнесу); 5) адвокат має доступ до 

багатьох державних реєстрів, що спрощує та пришвидшує роботу над запитами 

клієнта; 6) професійна відповідальність адвоката має бути застрахована 

(страхування професійної відповідальності адвокатів повинне бути введено до 

2020 року поетапно) [8, с. 13-14]. 
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Важко не погодитись із наведеними вище аргументами на користь 

монополії адвокатів. По великому рахунку бізнесу тепер потрібно буде обирати 

або підвищувати кваліфікацію штатних юристів до адвокатського рівня або ж 

користуватися послугами юридичних компаній. Останнє є питанням стратегії, 

оскільки зовнішні юридичні радники не завжди націлені на результат – у 

багатьох випадках їм вигідніше «тягти» судовий процес якомога довше та 

отримувати відповідну погодинну оплату.  

Серйозною проблемою, на нашу думку, є те, що через впровадження 

монополії адвокатів держава, по суті, поставила в рівні умови приватні 

компанії, бюджетні та госпрозрахункові організації. Проблема полягає в тому, 

що в приватних компаній набагато більше можливостей залучити високо- 

кваліфікованих адвокатів. Крім того, не варто забувати, що за відсутності 

адвокатів у штаті бюджетним та госпрозрахунковим організаціям потрібно буде 

закуповувати послуги адвокатів за державні кошти, а це означає обов’язкове 

застосування Закону України «Про публічні закупівлі». По-перше, держава 

далеко не завжди надає кошти на закупівлю подібного роду послуг. По-друге, 

спрогнозувати закупівлю адвокатських послуг на рік є також складним 

питанням, оскільки судові тяганини важко передбачити. По-третє, процес 

визначення адвоката на конкурсних засадах також забирає час (не менше 

місяця). Все це обумовлює той факт, що вже на самому початку стартові 

можливості приватних компаній, бюджетних та госпрозрахункових організацій 

в судовому процесі України не є рівними. 

 

 

2.2 Правосуб’єктність осіб, які забезпечують право на професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України 

 

У ст. 1 Конституції України закріплено, що Україна є правовою державою 

[64]. Останнє означає, що в Україні визнається і діє принцип верховенства 

права. В контексті цього слід підкреслити, що сенс правової держави полягає не 
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просто в декларативному закріпленні державою прав особи, а в практичному 

механізмі правового захисту особою своїх прав. Тобто держава повинна 

побудувати свою правову систему таким чином, щоб особа мала не 

декларативне, а реальне право на захист своїх прав. Таким чином, професійна 

правнича допомога матиме сенс тільки в тому випадку, якщо держава буде 

забезпечувати практичну її реалізацію. 

Здійснення правосуддя – це притаманний винятково судовій владі спосіб 

вирішення суперечок між суб’єктами правовідносин, що виникають у державі, 

виступають регулятором відносин суб’єктів суспільства та забезпечують 

відповідність цих відносин до норми права. Для цього має бути гарантовано 

право будь-якого суб’єкта суспільних відносин на судовий захист своїх 

інтересів, зокрема, від дій виконавчої влади, що й забезпечується наданням 

позовної заяви (скарги) до суду. Сутність правосуддя полягає в тому, що це 

налагоджена в процесуальному порядку діяльність спеціально уповноваженими 

на те органами (судами) судової влади щодо розгляду та вирішення 

кримінальних, цивільних, господарських, адміністративних справ та 

адміністративних проваджень із застосуванням норм матеріального права, 

вжиттям у необхідних випадках заходів державного примусу з метою захисту 

та охорони прав громадян, державних та суспільних інтересів [163, с. 646]. Як 

пише Е.О. Мартинчик, потреба у здійсненні функції правосуддя обумовлена 

насамперед наявністю конфліктів у суспільстві та прагненням держави 

захистити встановлений правопорядок від будь-яких посягань [76, с. 23]. 

Конституція України встановлює, що права та свободи людини і 

громадянина захищаються судом (ч. 1 ст. 55 Конституції України). Правосуддя 

в Україні здійснюють виключно суди (ч. 1 ст. 124 Конституції України). 

Конституційне право на судовий захист у судовому процесі України набуває 

подальшої деталізації у процесуальних кодексах України. 

Так, відповідно до ч. 1 ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в 

порядку, встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. 
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Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та 

своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних 

осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави (ч. 1 ст. 2 ЦПК 

України) [179]. Суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, 

що виникають з цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших 

правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого 

судочинства (ч. 1 ст. 19 ЦПК України). Усі справи, що підлягають вирішенню в 

порядку цивільного судочинства, розглядаються місцевими загальними судами 

як судами першої інстанції, крім справ, визначених частинами другою та 

третьою цієї статті (ч. 1 ст. 23 ЦПК України) [179]. 

Відповідно до ч. 2 ст. 4 ГПК України юридичні особи та фізичні особи-

підприємці, фізичні особи, які не є підприємцями, державні органи, органи 

місцевого самоврядування мають право на звернення до господарського суду за 

захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав та законних 

інтересів у справах, віднесених законом до юрисдикції господарського суду, а 

також для вжиття передбачених законом заходів, спрямованих на запобігання 

правопорушенням. У ст. 20 ГПК України законодавець детально визначає 

категорію справ, що відносяться до юрисдикції господарських судів [27]. 

КАС України визначає юрисдикцію та повноваження адміністративних 

судів, встановлює порядок здійснення судочинства в адміністративних судах. 

Відповідно до ч. 1 ст. 2 КАС України завданням адміністративного судочинства 

є справедливе, неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів у сфері 

публічно-правових відносин із метою ефективного захисту прав, свобод та 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб від порушень з боку 

суб’єктів владних повноважень. У ст. 19 КАС України визначаються справи, на 

які поширюється юрисдикція адміністративних судів [57]. 

Що ж стосується кримінального судового процесу, то відповідно до ч. 1 

ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, 

суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод 
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та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також 

забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового 

розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був 

притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був 

обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому 

процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального 

провадження була застосована належна правова процедура [69]. 

Як вдало підкреслив Б.М. Чичерін, суддя викликається до діяльності 

самими сторонами, не вступає в справу з власної ініціативи, є тут третьою 

особою. Його завдання - тримати ваги рівними для обох сторін, розібрати права 

і вимоги кожної з них та остаточно постановити свій вирок [183, с. 200]. 

З огляду на наведену вище сентенцію про похідну роль суду в ініціюванні 

розгляду судової справи, виникає питання чи є такий суд суб’єктом, що 

забезпечує правничу допомогу у судовому процесі України. 

На нашу думку, суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних 

правовідносин, оскільки саме на нього покладається обов’язок виконувати 

основне завдання судочинства – справедливо, неупереджено та своєчасно 

розглядати і вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до 

суду і вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива 

реалізація особою свого права на правничу допомогу. Особливий правовий 

статус суду як суб’єкта процесуальних відносин визначається конституційними 

положеннями щодо правосуддя, а також статусу суддів. Владні повноваження 

суду виступають одночасного його правами та обов’язками, які необхідно 

послідовно здійснити для встановлення істини по справі та винесення 

справедливого судового рішення. 

Право особи на правничу допомогу, а також право на судовий захист 

реалізується шляхом відкриття судом провадження у справі, тобто з моменту 

початку судового процесу, предметом якого є захист суб’єктивного права або 

охоронюваного законом інтересу. Відкриття судом провадження залежить 
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винятково від волі зацікавленої особи, оскільки суд самостійно не може 

відкрити провадження у справі без пред’явлення позову. 

Як справедливо зазначив В.В. Бонтлаб, за допомогою цивільних 

процесуальних норм відбувається регулювальний вплив на суд та інших 

учасників цивільного процесу у сфері здійснення правосуддя в цивільних 

справах. Головним є те, що цивільне судочинство як одна із законодавчо 

встановлених форм захисту порушених законних прав осіб передбачає певний 

процесуальний порядок здійснення правосуддя в цивільних справах, захисту 

порушених або оспорюваних прав і охоронюваних законом інтересів. 

Ефективний захист цивільних прав не лише сприяє відновленню порушеного 

права, а й має велике загальне превентивне значення, адже учасники цивільних 

відносин повинні бути впевнені в тому, що порушені, невизнані або оспорювані 

цивільні права, свободи чи інтереси будуть ефективно захищені [13, с. 111]. 

На думку Є.А. Крашеніннікова, право на судовий захист не може 

розглядатися в матеріальному і процесуальному значеннях, а полягає в 

можливості громадянина вимагати від держави, по-перше, наділення його 

цивільною процесуальною правосуб’єктністю, по-друге, прийняття і постійного 

вдосконалення законодавства про судоустрій, а також цивільного 

процесуального законодавства, по-третє, створення системи судових органів і 

підтримки порядку їх функціонування [67, с. 30, 34-35]. 

Норми ЦПК України мають відображати модель цивільного судочинства, 

що виходить із розуміння громадянина як автономної особи, котра має 

необмежене право на судовий захист. При цьому інститут правосуддя як 

фундаментальний у цілій правовій системі по суті має розглядатися і як форма 

здійснення прав і свобод громадянина, і як самостійне та правове благо, що 

здійснюється через справедливе правосуддя й належні судові процедури. Такий 

підхід до сутнісної характеристики правосуддя дасть змогу подолати погляди 

на правосуддя як на форму державного примусу й утвердити самоцінність 

процесуального порядку в механізмі правового захисту [13, с. 112]. 
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Уважаємо, що наступні функції суду визначають суди як суб’єктів, що 

забезпечують правничу допомогу в судовому процесі України: 

1) керує ходом судового процесу; 

2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між сторонами; 

3) роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 

4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 

5) запобігає зловживанню учасниками судового процесу їх правами та 

вживає заходів для виконання ними їх обов’язків. 

Наведені обов’язки суду покликані забезпечити максимальну реалізацію 

сторонами свого права на правничу допомогу. Суд виступає тим 

процесуальним суб’єктом, який організовує судовий процес із метою 

справедливого врегулювання спору між сторонами. Розгляд судової справи 

розпочинається з того, що головуючий на засіданні оголошує склад суду, 

предмет спору, сторін судового процесу, а також роз’яснює особам, які беруть 

участь у розгляді справи, їх права і обов’язки. Роз’яснення судом 

процесуальних прав та обов’язків сторін, а також роз’яснення наслідків 

вчинення або невчинення процесуальних дій є тими ознаками, які 

характеризують суд як суб’єкта, що забезпечує правничу допомогу у судовому 

процесі України. Після роз’яснення прав та обов’язків суд переходить до 

заслуховування осіб, які беруть участь у розгляді справи, а також дослідження 

доказів. 89% опитаних адвокатів позитивно оцінили нашу пропозицію щодо 

включення судів до суб’єктів, що забезпечують право на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі (Додаток А, табл. А. 7). 

Окрему увагу слід приділити питанню активності суду у судовому процесі. 

Очевидним є те, що справедливий розгляд справи можливий винятково за 

умови глибокого вивчення всіх фактичних обставин справи. В.В. Бонтлаб з 

цього приводу пише про те, що така особливість може небезпечно вплинути на 
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надані правові гарантії громадян, адже особи, які беруть участь у справі, 

фактично будуть позбавлені наданих їм законом процесуальних прав і свобод. 

У результаті цілі цивільного правосуддя не будуть досягнуті, також воно не 

буде ефективним [13, с. 113]. А.В. Цихоцький наголошує на необхідності 

збереження активності суду, його прагненні виконати завдання щодо захисту 

порушеного права [181, c. 392]. 

Як зазначає О.О. Борисова, при «класичній» змагальності суд при 

виясненні суті справи займає пасивне положення, він самостійно не досліджує 

фактичні обставини, не втручається в процес встановлення істини по справі, а 

тільки виносить рішення на підставі поданого сторонами матеріалу [14, с. 53]. 

З цього приводу Е.В. Васьковський також указував, що принцип 

«класичної» змагальності може призвести до торжества сильного над слабким, 

багатія, який має можливість найняти хорошого адвоката, над бідняком, який 

вимушений вести свою справу особисто [16, с. 98]. Г. Вербловський також 

писав, що така ситуація може призвести до панування безсердечного 

формалізму, при якому у суддів вкорінюється переконання, ніби їх призначення 

полягає лише у встановленні формальної правди. Доцільна юридична техніка 

повинна поєднувати засаду змагальності в належній мірі зі свободою судді в 

дослідженні справи і встановленні істини [19, с. 370]. 

В.А. Рязановський ще в 1924 році звернув увагу на те, що цивільний 

процес повинен бути побудований не просто на принципі змагальності. На 

думку вченого, втручання суду допустимо, оскільки воно необхідне для 

з'ясування матеріальної істини зі збереженням, зрозуміло, прав особистості, бо 

в сучасному процесі особистість не може бути об'єктом процесу а завжди є 

суб'єктом в ньому [144, с. 66-67]. 

Процесуальне законодавство України передбачає випадки, коли суд має 

право втрутитися в доказовий процес сторін. Суд розглядає справи не інакше як 

за зверненням осіб, поданих відповідно до процесуальних кодексів України, в 

межах заявлених вимог і на підставі доказів, поданих учасниками справи або 

витребуваних судом у передбачених законом випадках. При цьому збирання 
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доказів не є обов’язком суду, крім випадків, коли це необхідно для захисту 

малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена, а також в інших випадках, передбачених законом. 

За загальним правилом суд не займається збиранням доказів для 

з’ясування істини і при винесенні судового рішення виходить із тієї доказової 

бази, яка була подана сторонами у визначеному законом порядку. У зв’язку з 

цим проблемним постає питання, чи можна вважати таке судове рішення 

справедливим. Відповідаючи на нього, приєднуємося до позиції 

М.В. Костицького, який зазначив, що істина в юрисдикційному процесі може 

бути лише відносною та ідеальною, а не матеріальною через ретроспективний 

характер пізнання [65, с. 45]. 

Однак, незважаючи на те, що суд за загальним правилом не збирає доказів, 

він все одно залишається суб’єктом, який має оцінювати докази і дотримання 

процедури доказування в судовому процесі України. По-перше, винятково суд 

має право оцінювати докази, що були подані сторонами. Такі докази повинні 

бути належними та допустимими в розумінні процесуального закону. Суд не 

бере до розгляду докази, які не стосуються предмета доказування. Крім того, 

суд не бере до уваги докази, які одержані з порушенням порядку, 

встановленого законом. По-друге, суд може витребувати у сторін або інших 

осіб докази у випадку, коли він має сумніви у добросовісному здійсненні 

учасниками справи їх процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо 

доказів, а також в інших випадках, передбачених процесуальним законом. 

Як справедливо підкреслила О.Г Яновська, рішення суду підбиває 

підсумки доказової діяльності сторін і остаточно визначає, що є істинним у 

конкретному провадженні. Принцип істини в діяльності суду виражається в 

тому, що суд оцінює наявні докази у сукупності відповідно до свого 

внутрішнього переконання і визначає, наскільки вони відповідають істині, 

вирішуючи, які з них заслуговують на довіру з погляду належності, 

допустимості, достовірності та достатності. Більше того, з огляду на юридичне 
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значення судового рішення можна говорити про те, що саме судове рішення 

створює реальність, формулює істину [191, с. 89]. 

Резюмуючи викладене вище, у судовому процесі України крім сторін суд 

також є суб’єктом оцінки доказування. Якщо сторони можуть на власний 

розсуд скористатися в повному обсязі або частково певними засобами 

доказування та їх оцінки в світлі вимог і заперечень, то суд у силу своєї 

правосуб’єктності зобов’язаний встановити порядок дослідження доказів, 

керувати процесом, зокрема, не брати до розгляду докази, які не стосуються 

предмета доказування, тощо. Останнє обумовлюється тим, що мета судового 

доказування в жодному разі не може зводитися до механічного наповнення 

матеріалів справи доказами, які надаються сторонами. Цінність суду якраз в 

тому і полягає, що він зобов’язаний дати неупереджену правову оцінку 

наданим доказам і в необхідних випадках витребувати додаткові докази для 

встановлення істини у справі. 

Наступна роль суду як суб’єкта, що забезпечує правничу допомогу у 

судовому процесі України, проявляється в тому, що суд стежить за 

добросовісністю дій законних представників, а також за призначенням 

законних представників у випадках, коли їх немає. 

Загальновизнаним у правовій доктрині є те, що підставою виникнення 

законного представництва є встановлені у законі юридичні факти, за наявності 

яких одна особа може здійснювати у суді процесуальні права та виконувати 

процесуальні обов’язки від імені іншої особи, а саме: походження дітей від 

батьків, усиновлення, встановлення опіки або піклування над малолітньою чи 

неповнолітньою особою, особою, визнаною недієздатною або обмежено 

дієздатною, призначення опіки над майном безвісно відсутнього або 

призначення опікуна для охорони й управління спадковим майном тощо [148, 

с. 35]. 

Права, свободи та інтереси малолітніх осіб віком до чотирнадцяти років, а 

також недієздатних фізичних осіб захищають у суді відповідно їхні батьки, 

усиновлювачі, опікуни чи інші особи, визначені законом. Права, свободи та 
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інтереси неповнолітніх осіб віком від чотирнадцяти до вісімнадцяти років, а 

також осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, можуть захищати у суді 

відповідно їхні батьки, усиновлювачі, піклувальники чи інші особи, визначені 

законом. Слід звернути увагу на те, що суд залучає відповідний орган чи особу, 

яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб, 

якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він 

представляє. 

У разі відсутності у сторони чи третьої особи, визнаної недієздатною або 

обмеженою у цивільній дієздатності, законного представника суд за поданням 

органу опіки та піклування ухвалою призначає опікуна або піклувальника і 

залучає їх до участі у справі як законних представників. Якщо при розгляді 

справи буде встановлено, що малолітня чи неповнолітня особа, позбавлена 

батьківського піклування, не має законного представника, суд ухвалою 

встановлює над нею відповідно опіку чи піклування за поданням органу опіки 

та піклування, призначає опікуна або піклувальника та залучає їх до участі у 

справі як законних представників. 

Таким чином, у ході судового процесу суд стежить за добросовісністю дій 

законних представників, а також за їх наявністю у судовому процесі. У 

випадку, коли з яких-небудь підстав у особи немає законного представника, суд 

призначає такого представника. Крім того, суд може призначити або замінити 

законного представника за клопотанням малолітньої або неповнолітньої особи, 

якщо це відповідає її інтересам. Останнє виступає додатковою гарантією того, 

що категорія малозахищених осіб, права та інтереси яких представляються в 

суді, матимуть повноцінне право на правничу допомогу. 

Наступною ознакою, яка характеризує суд як суб’єкта, що забезпечує 

правничу допомогу у судовому процесі України, є те, що суд за результатами 

повного та всебічного розгляду справи виносить рішення, яке є 

загальнообов’язковим в Україні. 

Так, кінцевим результатом розгляду судової справи є рішення суду, 

резолютивна частина якого становить собою юридичний висновок суду щодо 
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позовних вимог. Д. Полумордвінов вдало підкреслив, що законна сила судового 

рішення ґрунтується, насамперед, на тому, що судове рішення за своєю 

юридичною природою саме по собі є здійсненням закону. Закон як форма 

вираження права, реалізуючись у судовому рішенні, не може не надавати 

останньому сили, властивої самому праву. Уособленням цієї сили права і є 

законна сила судового рішення [43, с. 29]. 

В.І. Тертишніков, говорячи про судове рішення, вказує, що судове рішення 

– це найважливіший документ суду, оскільки воно є владним актом по суті 

розглянутої справи. Як документ судове рішення ухвалюється від імені 

держави і іменем держави. Рішення становить собою наказ, веління, імператив, 

що адресується як учасникам процесу, так і відповідним органам держави. 

Разом із тим судове рішення є процесуальним документом, оскільки воно 

містить низку даних інформаційного характеру. Судове рішення є підсумком 

судової діяльності і містить остаточний висновок суду про права та обов’язки 

сторін, приписує їм певну поведінку на майбутнє. Отже, судове рішення, 

підсумовує дослідник, це акт судової влади, що здійснює захист порушених або 

оспорюваних прав громадян, юридичних осіб, суспільства та держави шляхом 

підтвердження наявності або відсутності правовідносин та припису суб’єктам 

певної поведінки в майбутньому [170, с. 209-210]. 

Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 6 Закону України «Про судоустрій та статус 

суддів», здійснюючи правосуддя, суди є незалежними від будь-якого 

незаконного впливу. Суди здійснюють правосуддя на основі Конституції і 

законів України та на засадах верховенства права. Втручання у здійснення 

правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, неповага до суду чи 

суддів, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, 

письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на 

безсторонність суду, заклики до невиконання судових рішень забороняються і 

мають наслідком відповідальність, установлену законом. 

Таким чином, суд, виносячи рішення по справі від імені Української 

держави, підбиває підсумки та врегульовує спір. Рішення суду є найвищою 
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гарантією захисту прав особи, оскільки воно ухвалюється іменем України та є 

обов’язковим до виконання всіма органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і 

юридичними особами та їх об’єднаннями на всій території України. По суті, 

справедливе рішення суду є тією кінцевою метою, для якої сторони процесу 

залучають суб’єктів надання професійної правничої допомоги. Зрозуміло, в 

рішенні суду завжди буде особа, вимоги якої судом відхилені. Однак в 

ідеальному випадку судове рішення повинно бути справедливим по 

відношенню до обох сторін. 

Суб’єктами, які забезпечують право на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України, є суди з огляду на наступне: 

1) суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки 

саме на нього покладається обов’язок справедливо, неупереджено та своєчасно 

розглядати і вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до 

суду і вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива 

реалізація особою свого права на правничу допомогу;  

2) право особи на професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України, а також право на судовий захист реалізується шляхом відкриття судом 

провадження у справі з метою захисту прав, свобод та законних інтересів; 

3) суд виступає тим процесуальним суб’єктом, який організовує судовий 

процес з метою справедливого врегулювання спору між сторонами; 

4) суд роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 

5) суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 

6) суд запобігає зловживанню учасниками судового процесу їх правами та 

вживає заходів для виконання ними їх обов’язків; 

7) суд є суб’єктом доказування у судовому процесі України. По-перше, 

винятково суд має право оцінювати докази, що були подані сторонами. По-



105 

 

друге, суд може витребувати у сторін або інших осіб докази у випадку, коли він 

має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їх процесуальних 

прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших випадків, 

передбачених процесуальним законом; 

8) суд стежить за добросовісністю дій законних представників, а також за 

призначенням законних представників у випадках, коли їх немає. У випадку, 

коли з яких-небудь підстав у особи немає законного представника, суд 

призначає такого представника. Якщо законний представник неналежним 

чином здійснює представництво, то суд заміняє таку особу; 

9) суд за результатами повного та всебічного розгляду справи виносить 

рішення, яке є найвищою гарантією захисту прав особи, оскільки воно 

ухвалюється іменем України та є обов’язковим до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 

всій території України. 

 

2.3 Правосуб’єктність осіб, які отримують професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України 

 

У науковій літературі питання правосуб’єктності осіб, які отримують 

професійну правничу допомогу, розглядаються, як правило, в галузевому, 

підгалузевому аспектах. Теоретики судового процесу здебільшого торкаються 

цього питання або в контексті характеристики суб’єктів процесуальних 

правовідносин ( Є.О. Харитонов, С. Я. Фурса, С. В. Щербак, С. В. Васильєв, 

Є.В. Васьковський), або ж в контексті дослідження проблем надання правової 

допомоги чи питань адвокатської діяльності ( Д.Г. Манько, Т.В. Омельченко, 

П.М. Рабінович, В.С. Личко, В.В. Заборовський, П.В. Павліш, В.Н. Бутилін, 

Н.В. Вітрук, В.М. Лебедєв, Ю.В. Панченко та інші). 

Дослідження правосуб’єктності осіб, які отримують професійну правничу 

допомогу, не втрачає своєї актуальності, оскільки така допомога є безумовною 



106 

 

та гарантована Основним Законом нашої держави. Водночас дослідження 

проблем нормативного регулювання крізь призму правосуб’єктності 

отримувачів такої допомоги відкриває взаємозв’язки різних галузевих 

інститутів, та дає підстави дійти попереднього висновку про міжгалузевий 

субінститут, що регулює отримання правничої допомоги особою залежно від її 

конкретного статусу. Наприклад, нормативне регулювання статусу отримувач 

вторинної правової допомоги може включати як норми процесуального права, 

так і норми матеріального права різних галузей. Крім того, право 

обвинуваченого на юридичну допомогу закріплене ще й Конвенцією про захист 

прав людини та основоположних свобод [61] та Протоколами до неї, а також 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права [79], 

факультативним протоколом до Міжнародного пакту про громадянські та 

політичні права [103, с. 58-62] й іншими міжнародно-правовими актами, 

ратифікованими Україною. 

Так, статтею 59 Конституції України встановлено, що кожен має право на 

професійну правничу допомогу [64]. Відповідне положення кореспондується і в 

ч. 1 ст. 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів». Таким чином, це 

право є одним із конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний 

характер. 

Разом із тим, поняття «кожен», яке вживається у Конституції України, є 

досить абстрактним. З аналізу норм Основного Закону вбачається, що це 

поняття вимагає широкого тлумачення. Конституційний Суд України з цього 

приводу зазначив наступне: «У контексті частини першої цієї статті «кожен має 

право на правову допомогу» поняття «кожен» охоплює всіх без винятку осіб – 

громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на 

території України» [139]. Тобто, норма Конституції України, що встановлює 

право кожного на правничу допомогу, має широке застосування незалежно від 

суб’єкта та правовідносин, у яких цей суб’єкт перебуває та потребує допомоги. 

Так, у пункті 5 мотивувальної частини рішення у справі за 

конституційним зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо 
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офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України, статті 44 

Кримінально-процесуального кодексу України, статей 268, 271 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення (справа про право вільного 

вибору захисника) Конституційний Суд України роз’яснив, що закріпивши 

право будь-якої фізичної особи на правову допомогу, конституційний припис 

«кожен є вільним у виборі захисника своїх прав» (частина перша статті 59 

Конституції України) за своїм змістом є загальним і стосується не лише 

підозрюваного, обвинуваченого чи підсудного, а й інших фізичних осіб, яким 

гарантується право вільного вибору захисника з метою захисту своїх прав та 

законних інтересів, що виникають із цивільних, трудових, сімейних, 

адміністративних та інших правовідносин, а не тільки з кримінальних. Право на 

захист, зокрема, може бути реалізоване фізичною особою у цивільному, 

арбітражному, адміністративному і кримінальному судочинстві [140]. 

Доцільно звернути увагу на те, що процесуальне законодавство України 

дотепер не містить визначення поняття «суб’єкти, які отримують правничу 

допомогу». Єдиної загальновизнаної позиції щодо визначення цього поняття 

серед науковців також немає. Так, на думку Ю.В. Панченко, суб’єкт одержання 

допомоги (отримувач) – це людина, яка потребує допомоги. Потреба у допомозі 

є нездатністю суб’єкта в силу об’єктивних або суб’єктивних причин 

задовольнити свої інтереси (досягти своєї мети) власними силами [98, с. 9-12]. 

Проте у контексті цього визначення варто було б наголосити, що така особа 

потребує саме правничої допомоги – різновиду юридичної діяльності, який 

спрямовано на здійснення правових послуг для зацікавлених осіб публічного і 

приватного права, яка може здійснюватися як на платній, так і безоплатній 

основі, причому порядок надання безоплатної правової допомоги чітко 

регламентований чинним законодавством. 

Проведений аналіз доктринальних джерел дає змогу стверджувати, що в 

юридичній літературі поняття суб’єкта одержання правничої допомоги 

розкривається також через фізичну особу. Проте загальновідомо, що 

правничою допомогою користуються й юридичні особи, які є повноцінними 
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учасниками суспільних відносин. І досить часто виникає питання про 

поширення певних норм Конституції України саме на юридичних осіб, адже 

конкретних, наприклад, постатейних роз’яснень з цього приводу немає. 

Частково цього питання торкаються судді Конституційного Суду України у 

своїх рішеннях, а частіше у висловлених окремих думках до таких рішень. 

В.Є Скомороха в своїй окремій думці до рішення Конституційного Суду 

України від 9 лютого 1999 року зазначає про помилковість тлумачення норм 

Конституції України лише щодо фізичних осіб. Так, суддя зазначає, що 

помилкою є відсутність системного підходу до оцінки положень Конституції 

України як цілісного нормативного акта, ігнорування конституційної шкали 

цінностей, на вершині якої стоїть людина, її права та свободи. Функціонування 

юридичних осіб безпосередньо пов’язано із становищем фізичних осіб, тому 

приписи розділу II треба тлумачити у поєднанні з положеннями розділу І, 

зокрема статтями 1, 3 Конституції України та ін. Наприклад, за Конституцією 

України право власності передбачає власність Українського народу (стаття 13 

розділу І), державну та комунальну власність, приватну власність (стаття 41 

розділу II). Право власності на землю набувається і реалізується громадянами, 

юридичними особами та державою винятково відповідно до закону (стаття 14) 

[92]. 

На думку В.Є Скоморохи, функціонування юридичних осіб 

безпосередньо пов’язано із становищем фізичних осіб, тому основні права та 

свободи людини і громадянина, викладені у розділі II Конституції України, 

поширюються з урахуванням їх змісту також і на юридичних осіб. Саме так 

вирішено це питання у конституціях деяких зарубіжних держав. Зокрема, 

частина друга статті 9 Конституції Естонської Республіки зафіксувала 

положення, за яким зазначені в Основному Законі права, свободи та обов’язки 

поширюються на юридичних осіб, оскільки це узгоджується із загальними 

цілями юридичних осіб та суттю таких прав, свобод і обов’язків. Такі 

положення містяться в Конституції Грузії (стаття 45) та в Основному Законі 

Федеративної Республіки Німеччина (стаття 19) тощо [92]. 
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Із вказаною думкою важко не погодитися, зважаючи ще і на положення 

частини 1 статті 91 Цивільного кодексу України, відповідно до якої юридична 

особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), 

як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише 

людині. Резюмуючи, акцентуємо увагу, що наявність у нормах Конституції 

України таких збірних понять, як «усі», «кожен» тощо, створює неоднозначні 

підходи до їх тлумачення. 

Так, дослідник конституційного права П.М. Рабінович неодноразово у 

своїх працях вказував на необхідність уточнення кола суб’єктів прав, свобод та 

обов’язків, передбачених Конституцією України. З огляду на це вчений 

зазначав, що у нинішньому конституційному тексті не всі назви, термінологічні 

позначення цих суб’єктів (точніше – їх видів) відповідають, в одних випадках, 

їх справжньому, інакше кажучи, антропному статусу (їхній антропній природі), 

а в інших – принципам суб’єктної (особової) чинності законодавства. Для 

усунення цих недоліків якраз і пропонується впорядкувати відповідні терміни-

поняття [133]. 

В одній із своїх праць П.М. Рабінович пропонує здійснити уточнення 

понять. В основу таких уточнень було покладено науково обґрунтовані 

значення, смисли деяких із тих понять, які відображають якісно специфічні 

різновиди (групи) суб’єктів суспільного життя. Зазначаючи, що відповідні 

терміни-поняття використовуються у такому сенсі: 

 «кожен» – будь-який суб’єкт права: фізична особа, юридична особа, 

об’єднання, яке не має статусу юридичної особи (громадська організація без 

такого статусу, територіальна громада, трудовий колектив тощо); 

 «жоден» – жодний суб’єкт права: фізична особа, юридична особа, 

об’єднання, яке не має статусу юридичної особи (громадська організація без 

такого статусу, територіальна громада, трудовий колектив тощо); 

 «ніхто» – жодна фізична особа. 

Ураховуючи викладене, П.М. Рабінович пропонував включити до статті 

22 Конституції України ще одну (шосту) частину такого змісту: «Юридичні 
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особи й об’єднання без такого статусу мають усі закріплені цією Конституцією 

права, свободи, обов’язки та їх гарантії, крім тих, які за своєю природою 

можуть належати лише людині та громадянину», або ж таке нове положення 

подати окремою статтею [133, с. 99]. На нашу думку, такі зміни були б цілком 

логічними і доречними, оскільки усували б низку розбіжностей у тлумаченні 

правових норм та їх застосуванні, в тому числі статті 59 Основного Закону 

держави, з огляду на те, що юридичні особи та громадські об’єднання без 

статусу юридичних осіб є повноцінними учасниками процесуальних 

правовідносин. 

Переходячи власне до питання суб’єктів, зазначимо, що у 

процесуальному праві поняття «суб’єкти, які отримують правничу допомогу» 

розглядаються переважно в контексті характеристики інституту 

представництва, яке, в свою чергу, є однією із форм правничої допомоги. 

Вказане випливає не лише з наукових джерел, а й з аналізу наявного 

процесуального законодавства. 

Крім суду, головними учасниками судового процесу є особи, що 

звертаються за захистом своїх порушених прав, та особи, кому відповідні 

процесуальні вимоги адресовані. Останнє є цілком логічним, оскільки саме ця 

категорія осіб визначає взагалі існування судового процесу в Україні. 

Є.О. Харитонов усіх суб’єктів процесуальних правовідносин поділяє на 

три групи: 1) суд (обов’язковий суб’єкт); 2) особи, які беруть участь у справі – 

це суб’єкти, які зацікавлені у предметі спору; 3) інші учасники судового 

процесу – це суб’єкти, які надають суду та особам, котрі беруть участь у справі, 

організаційну, інформаційну та іншу допомогу [178, с. 95]. Вважаємо, що 

окремо також можна виділити Уповноваженого Верховної Ради України з прав 

людини, а також прокурора, які у випадках, визначених законом, звертаються 

до суду в інтересах інших осіб. 

Сторона, третя особа, а також особа, якій законом надано право 

звертатися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь у судовому 

процесі особисто (самопредставництво) та (або) через представника. 
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Учасниками процесуальних правовідносин, які мають право на отримання 

правничої допомоги у формі представництва у судовому процесі, є сторони, 

тобто фізичні особи незалежно від раси, громадянства тощо, громадські 

об’єднання, юридичні особи (приватного та публічного права), а також держава 

в особі відповідних органів та органи місцевого самоврядування, у випадку 

звернення їх до суду за захистом своїх порушених прав та законних інтересів 

або ж у випадку, якщо вони виступають тими, до кого направлені позовні 

вимоги, а також вказані вище категорії осіб, якщо вони перебувають у статусі 

третьої особи в судовому процесі. 

Таким чином, узагальнюючи проаналізоване, можна зазначити, що 

суб’єктами права на правничу (правову) допомогу як гарантованого 

невід’ємного права особи є учасники судового процесу незалежно від статусу 

особи (фізична чи юридична), її віку, громадянства, раси тощо та незалежно від 

виду правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у 

таких правовідносинах юридичних знань та вмінь для забезпечення захисту 

прав таких осіб, та які виступають у судовому процесі однією із сторін або ж 

третьою особою. 

Наявність представника у справі має давати змогу стороні особисто не 

брати участь у процесі. Однак у деяких категоріях судових справ для їхнього 

правильного вирішення дуже важливими є особисті пояснення сторін і третіх 

осіб по суті спору, що не можуть бути замінені поясненнями представників, 

тому суд може викликати позивача або відповідача для особистих пояснень і 

тоді, коли у справі беруть участь їхні представники. Виходячи з усталеної 

практики, суд викликає сторони для надання особистих пояснень у таких 

категоріях справ, як: справи про розірвання шлюбу, встановлення батьківства, 

позбавлення батьківських прав, поновлення на роботі, про захист честі та 

гідності. 

Варто зауважити, що із внесенням змін до Конституції України щодо 

впровадження «адвокатської монополії» на представництво в судах та 

набранням чинності нових редакцій процесуальних кодексів, як перед 



112 

 

науковцями так і перед юристами-практиками постало багато практичних 

питань щодо реалізації права на правничу допомогу. Адже аналізуючи 

законодавство, що регулює діяльність адвокатів та визначає правовий статус 

осіб, що можуть брати участь у судовому процесі України, виникають питання 

щодо узгодженості оформлення представництва певних суб’єктів отримання 

правничої допомоги. Нижче розглянемо детальніше особливості реалізації 

вказаного конституційного права у судовому процесі України окремих 

категорій осіб. 

Як вже було зазначено вище, представником у суді може бути адвокат або 

законний представник. При цьому процесуальний закон передбачає винятки із 

загального правила, з яких можна дійти висновків, що представниками також 

можуть бути: 

1) особа, яка досягла вісімнадцяти років і має цивільну процесуальну 

дієздатність (у спорах, що виникають із трудових відносин; у малозначних 

спорах); 

2) посадові особи органів та осіб, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб або осіб, які 

визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена, представляють у 

суді їх посадові особи, крім випадків, коли такі органи та особи є стороною чи 

третьою особою у справі. Наприклад, органи опіки та піклування відповідно до 

ст. ст. 165, 170, 240 Сімейного кодексу України уповноважені на звернення до 

суду з позовом про захист прав та інтересів неповнолітніх осіб, а саме: про 

позбавлення батьківських прав; про відібрання дитини від батьків без 

позбавлення батьківських прав; про скасування усиновлення чи визнання 

усиновлення недійсним тощо. 

Як вказувалося вище, фізичні особи можуть бути сторонами у справі або 

ж третіми особами, а отже є суб’єктами права на правничу допомогу у 

судовому процесі України. Разом із тим, залежно від категорії фізичної особи 

оформлення надання правничої допомоги, а також суб’єкти, що можуть 

надавати таку правничу допомогу, різняться. Так, якщо з порядком отримання 
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правничої допомоги повнолітніми громадянами все чітко визначено, то 

отримання правничої допомоги такими категоріями осіб, як неповнолітні та 

іноземці, має певні особливості. 

З аналізу норм чинного процесуального законодавства, нормативно-

правових актів, що регулюють сімейні відносини та адвокатську діяльність, 

можна дійти висновку, що неповнолітніх (малолітніх) осіб у судовому процесі 

можуть представляти: 

 законні представники; 

 адвокати; 

 органи опіки та піклування; 

 Уповноважений Верховної Ради України з прав людини. 

Так, підстави та випадки звернення органом опіки та піклування в 

інтересах неповнолітньої особи до суду визначаються Сімейним кодексом 

України та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють питання 

захисту прав неповнолітніх осіб. Разом із тим, у науковій літературі 

піднімалися питання щодо того чи є участь органу опіки та піклування 

представництвом та чи є останні законними представниками. Зокрема, С. С. 

Бичкова зазначає, що ці органи не є законними представниками, оскільки їх 

зацікавленість має державно-правовий, суспільний або соціальний характер і 

випливає з обов’язків, визначених їх компетенцією або покладених на них 

функціональними повноваженнями, а зацікавленість законних представників 

завжди має суб’єктивний характер; ці органи захищають у визначених законом 

випадках права, свободи й інтереси будь-якої особи, яка потребує такого 

захисту, за наявності законного представника завжди конкретно відому особу, 

на захист прав, свобод та інтересів якої повинен діяти представник; ці органи не 

мають право укладати мирову угоду, законні ж представники мають право 

вчиняти всі процесуальні дії, що мала б право вчиняти особа, яку вони 

представляють, тощо [9, с. 267–268].  
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Іншої думки дотримуються Т.В. Санжаровська, Д.М. Чечот та вказують, 

що органи опіки та піклування беруть участь у справі як «процесуальні 

позивачі» [146, с. 45; 182, с. 128].  

З цією думкою, вважаємо, цілком обґрунтовано не погоджується Н.В. 

Волкова, пояснюючи це тим, що позивачем у справах щодо захисту прав та 

інтересів неповнолітніх осіб є сам неповнолітній як суб’єкт спірних 

матеріальних правовідносин [23, c.128]. Аналогічної позиції дотримується і 

Л.А. Кондрать’єва, обґрунтовуючи її тим, що «в цивільному процесі позивачем 

завжди є особа, права та інтереси якої порушуються (суб’єкт спірного права) 

незалежно від того, ким пред’являється позов і порушується справа» [63, с. 72–

73].  

Захищати права неповнолітньої особи також може і Уповноважений 

Верховної Ради України з прав людини як єдиний конституційний орган, що 

здійснює парламентський контроль за додержанням конституційних прав і 

свобод людини і громадянина та захист прав кожного на території України і в 

межах її юрисдикції на постійній основі [128]. 

Так, відповідно до пункту 10 частини 1 статті 13 Закону України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» з метою захисту прав 

і свобод людини і громадянина особисто або через свого представника в 

установленому законом порядку: 

 звертатися до суду про захист прав і свобод осіб, які через фізичний 

стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену 

дієздатність неспроможні самостійно захистити свої права і свободи; брати 

участь у судовому розгляді справ, провадження в яких відкрито за його 

позовами (заявами, клопотаннями (поданнями)); 

 вступати у справи, провадження в яких відкрито за позовами (заявами, 

клопотаннями (поданнями) інших осіб, на будь-якій стадії їх судового розгляду; 

 ініціювати незалежно від його участі у судовому провадженні 

перегляд судових рішень [128]. 
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Законодавче закріплення прав неповнолітніх на отримання правничої 

допомоги не обмежується лише регламентацією повноважень органів опіки та 

піклування та Уповноваженого Верховної Ради України звертатися в інтересах 

таких осіб до суду. Так, законодавчо визначеним є забезпечення охорони 

дитинства, під якою розуміється система державних та громадських заходів, 

спрямованих на забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і 

розвитку дитини та захисту її прав. Законом України «Про охорону дитинства» 

передбачається, що у порядку, встановленому законодавством, держава 

гарантує усім дітям рівний доступ до безоплатної юридичної допомоги, 

необхідної для забезпечення захисту її прав. Дитиною визнається особа віком 

до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не 

набуває прав повнолітньої раніше [121]. З проаналізованого вище слідує, що 

неповнолітні (малолітні) особи у судовому процесі, крім іншого, також є 

суб’єктами права на безоплатну правову допомогу. Проте питання надання та 

отримання безоплатної правової допомоги буде описано далі в роботі. 

Ще однією категорією фізичних осіб, які відповідно до законодавства 

мають додаткові гарантії на отримання правничої допомоги є інваліди. 

Так, відповідно до статті 1 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів в Україні» інвалідом є особа зі стійким розладом функцій 

організму, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до 

обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого держава зобов’язана створити 

умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та забезпечити її 

соціальний захист. При цьому положеннями статті 1 Закону України «Про 

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» регламентовано, що 

інваліди в Україні володіють усією повнотою соціально-економічних, 

політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією України, 

законами України та міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких 

надана Верховною Радою України [120]. Зі змісту вказаних вище норм можна 

дійти висновку, що фізичні особи з обмеженими можливостями, як й інші 
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категорії осіб, що беруть участь у судовому процесі, є суб’єктами, які 

отримують правничу допомогу всіх форм та видів.  

Разом із тим, слід зауважити, що в процесі надання професійної 

правничої допомоги інвалідам адвокат стикається з труднощами, що полягають 

у подоланні фізичних, психологічних, транспортних, будівельних тощо 

бар’єрів. Особливо вразливими є ті категорії осіб, що належать до першої групи 

інвалідності. 

Спілкування між оточуючими та людьми з інвалідністю здійснюється за 

допомогою різних пристроїв та технологій залежно від захворювання та 

навичок людини, що має фізичний дефект. Так, люди з проблемами слуху 

застосовують слухові апарати, слабозорі для читання послуговуються також 

приборами для збільшення тексту та спеціальне освітлення, сліпі застосовують 

прибори, що дозволяють користуватися шрифтом Брайля, звуковими 

комп’ютерними технологіями. Люди без рук користуються спеціально 

індивідуально виготовленими протезами. Додатково інвалід першої групи 

обов’язково повинен мати спеціально навчену людину для надання йому 

сторонньої допомоги. Сліпому необхідний секретар-чтець, глухому – 

сурдоперекладач [174, с. 32-33]. Таким чином, доходимо висновку, що право 

інваліда на професійну правничу допомогу буде реалізоване належним чином 

лише в тому випадку, коли такій людини поряд із наданням правничої 

допомоги буде забезпечено доступ до розуміння такої допомоги та в чому вона 

полягає, тобто забезпечено сурдоперекладачем тощо.  

Як було відзначено вище, загальне правило щодо забезпечення права на 

отримання професійної правничої допомоги поширюється також на іноземців. 

Проте надання правничої допомоги цій категорії суб’єктів має свої особливості. 

Крім того, це питання не отримало належно уваги у вітчизняній правовій 

доктрині. 

Так, чинним законодавством України закріплено, що право на отримання 

правничої допомоги, у тому числі безоплатної, мають громадяни інших держав, 

з якими Україна уклала договори про правову допомогу у цивільних, сімейних і 
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кримінальних справах. Зокрема, Конвенція про правову допомогу і правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах (далі – Конвенція 1993 

року) передбачає надання державами-членами Співдружності незалежних 

держав (далі – СНД) правової допомоги та правового захисту у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах, громадянам держав-членів СНД, країни яких 

приєдналися до цієї Конвенції. Обсяг такої правової допомоги полягає в 

наступному: договірні сторони надають один одному правову допомогу 

шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством 

запитуваної договірної сторони, зокрема складання і пересилання документів, 

проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, 

проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, 

порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили 

злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільних справах, вироків у 

частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення 

документів [62]. 

При цьому зі змісту статті 2 цієї Конвенції 1993 року випливає, що така 

правова допомога є безкоштовною, адже передбачено, що громадяни кожної з 

договірних сторін і особи, що проживають на її території, звільняються від 

сплати і відшкодування судових і нотаріальних мит та витрат, а також 

користуються безкоштовною юридичною допомогою на тих же умовах, що і 

власні громадяни. Ці пільги поширюються на всі процесуальні дії, здійснювані 

по справі, включаючи виконання рішення. Частиною 3 статті 1 Конвенції 1993 

року визначено також, що її положення поширюються і на юридичних осіб, 

створених відповідно до законодавства Договірних держав [62].  

Уважаємо, що особливістю отримання правничої допомоги іноземними 

громадянами на території України є їх можливість представництва консулом 

іноземної держави. Так, відповідно до п.19 Положення про дипломатичні 

представництва та консульські установи іноземних держав в Україні, 

затвердженого Указом Президента України від 10 червня 1993 року, 



118 

 

консульська посадова особа належить до персоналу консульської установи, що 

уповноважена виконувати консульські функції [122]. 

Основні консульські функції закріплені у ст. 5 Віденської конвенції про 

консульські зносини 1963 року. Так, згідно із ст. 5 Віденської конвенції про 

консульські зносини до консульських функцій, зокрема, відноситься:  

  дотриманням практики та порядку, прийнятих у державі 

перебування, здійснення представництва або забезпечення належного 

представництва громадян держави, яку консул представляє, в судових та 

інших установах держави перебування з метою отримання відповідно до 

законів і правил держави перебування розпоряджень про попередні заходи, що 

обмежують права та інтереси цих громадян, якщо у зв’язку з відсутністю чи з 

іншої причини такі громадяни не можуть своєчасно здійснити захист своїх 

прав та інтересів;  

 охорона у рамках, встановлених законами та правилами держави 

перебування, інтересів неповнолітніх та інших осіб, які не мають повної 

дієздатності і є громадянами держави, яку консул представляє, особливо коли 

необхідно встановити над такими особами опіку чи піклування;  

 охорона інтересів фізичних і юридичних осіб держави, яку консул 

представляє, у випадку правонаступництва «mortis causa» на території 

держави перебування відповідно до законів та правил держави перебування 

[20]. 

Перераховані консульські функції дають підстави деяким ученим 

уважати, що консул уповноважений виконувати функції процесуального 

представника, проте чинним процесуальним законом не передбачено, що 

консул може діяти у судовій справі як представник. Наприклад, на думку І.А. 

Павлуник, консул відповідно до укладених міжнародних договорів при 

здійсненні представництва може виступати у процесі як офіційний представник 

(у разі здійснення без спеціальних на те повноважень представництва інтересів 

дієздатної особи, яка через свою відсутність чи з інших поважних причин не в 

змозі своєчасно захистити свої інтереси у суді); як законний представник (у разі 
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представництва інтересів осіб, які не володіють повною дієздатністю, а також у 

разі представництва інтересів спадкоємців); як договірний представник (у разі 

надання правової допомоги та здійснення представництва у суді за дорученням 

відповідної особи) [97, с. 140]. За загальним правилом консульські установи не 

можуть виступати посередниками чи представниками у справах, які мають 

характер судових спорів. Як зазначає Н.О. Чучкова, в одному із своїх 

довідників на той час ще Міністерство праці та соціальної політики зазначало 

про обмеженість цивільного процесуального правового статусу консула [184, 

57]. 

На нашу думку, зміст вказаних вище правових актів свідчить про те, що 

консул уповноважений на надання правничої допомоги громадянам країни, яку 

від представляє, стосовно її захисту в іноземній країні перебування, проте не 

уповноважений здійснювати її представництво в суді. Висновок про таке 

обмеження випливає також із статті 131-2 Конституції України. Адже частиною 

3 відповідної статті Основного Закону закріплено правило про те, що винятково 

адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також захист від 

кримінального обвинувачення. Серед винятків з цього правила не знаходимо 

консула. 

З огляду на це вважаємо, що враховуючи норми міжнародних документів, 

ратифікувавши які Україна взяла на себе конкретні зобов’язання, доцільним є 

внесення змін до Конституції України, якими доповнити перелік винятків щодо 

представництва в суді та передбачити можливість консула здійснювати 

представництво громадян своєї країни у судових спорах. Останнє цілком 

відповідає визначеним міжнародними документами повноваженням консула. 

На окрему увагу заслуговує питання реалізації права на правничу 

допомогу юридичними особами. Як уже було зазначено вище, юридичні особи 

є окремими суб’єктами права на правничу допомогу. І у світлі проведення 

судової реформи та останніх змін щодо введення «адвокатської монополії» 

потребують окремої характеристики. Так, питання викликає саме отримання 

правничої допомоги у формі представництва в суді. 
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Я.П. Зейкан у своїй науково-практичній публікації зазначав, що 

представництво від імені юридичних осіб необхідно відрізняти від ведення 

справ юридичних осіб їх органами. У доктрині цивільного та цивільного 

процесуального права домінуючою є думка, що дії органу юридичної особи – 

це суть дії самої юридичної особи. Однак існує й інша позиція, згідно з якою 

органи юридичних осіб належать до представників у власному розумінні цього 

слова, яка має тепер певне нормативне підґрунтя у положеннях ЦК України та 

ЦПК України [46, с. 94].  

Представником у суді може бути адвокат або законний представник. 

Разом із тим, юридична особа бере участь у справі через свого керівника або 

члена виконавчого органу, уповноваженого діяти від її імені відповідно до 

закону, статуту, положення (самопредставництво юридичної особи) або через 

представника. Так, ст. 92 ЦК України передбачає, що юридична особа набуває 

цивільних прав та бере на себе цивільні обов’язки через свої органи, які діють 

відповідно до закону або установчих документів, а ч. 3 ст. 92 ЦК України при 

цьому встановлює: орган або особа, яка відповідно до установчих документів 

юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язані діяти в інтересах 

юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати повноважень 

[176].  

Зважаючи на зміст вказаних статей, Я.П. Зейкан та В.В. Ігнатенко 

зазначали, що таке формулювання підкреслювало представницький характер 

дій, який можна вивести з тлумачення зазначених норм, адже діяльність органів 

юридичної особи розглядається так само, як і діяльність представника. 

Науковці також зазначали, що на представницький характер дій органів 

юридичних осіб вказує зміст процесуального закону, який наводить перелік 

документів, що підтверджують повноваження представника [46, с. 95]. 

Повноваження представників сторін та інших учасників справи мають бути 

підтверджені, зокрема, довіреністю фізичної або юридичної особи. Тобто 

керівник юридичної особи вважається разом із представником за довіреністю 

представником юридичної особи. Однак визнання органу юридичної особи її 
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представником теоретично неправильне, оскільки неминуче призводить до 

висновку про відсутність повної процесуальної дієздатності в юридичних осіб. 

Органи юридичної особи є його частиною і не є самостійним суб’єктом права 

[46, с. 95]. 

Розглядаючи питання права юридичної особи на правничу допомогу, на 

перший погляд, виглядає регламентовано і просто. Проте, на нашу думку, 

неузгодженості в питаннях надання правничої допомоги можуть виникнути 

саме в юридичних осіб публічного права, а також державних органів і органів 

місцевого самоврядування, оскільки Конституцією України встановлено 

імперативне правило щодо здійснення представництва в суді винятково 

адвокатами. Проблема полягає в тому, що відповідно до статей 13, 14, 15 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» формами 

здійснення адвокатської діяльності є: 1) здійснення її індивідуально; 2) у формі 

адвокатського бюро; 3) адвокатського об’єднання [108]. 

Уважаємо, що для того, щоб адвокат здійснював представництво 

юридичної особи чи органу державної влади, він повинен або перебувати у 

трудових відносинах із такою особою, або ж діяти відповідно до договору про 

надання правничої допомоги з ним, укладеного особисто або з адвокатським 

об’єднанням. При цьому адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, має бути зареєстрований як самозайнята особа з усіма 

наслідками, що випливають із такого податкового статусу. Крім того, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення пенсій» передбачена щоквартальна сплата єдиного соціального 

внеску особами, що здійснюють незалежну професійну діяльність, в тому числі 

і самозайнятих осіб [112]. Такий обов’язок не залежить від того, чи отримувала 

особа від здійснення незалежної професійної діяльності дохід у відповідний 

період чи ні. 

Таким чином, якщо адвокат, який здійснює адвокатську діяльність, і 

відповідно зареєстрований як самозайнята особа, працевлаштований за 

трудовим договором із юридичною особою, то він буде двічі сплачувати 

http://zakon.rada.gov.ua/go/2148-19
http://zakon.rada.gov.ua/go/2148-19
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єдиний соціальний внесок – і як самозайнята особа, і як працівник, за якого 

сплачуватиме внесок його роботодавець. Більше того, у такому випадку у 

подальшому може виникнути питання щодо відшкодування судових витрат, а 

саме щодо правильного їх підтвердження для позитивного вирішення 

відповідного клопотання. 

Наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 133 ЦПК України до витрат, пов’язаних 

з розглядом справи, належать витрати на професійну правничу допомогу. Разом 

із тим, частинами 2, 3 статті 137 ЦПК України передбачено порядок 

підтвердження понесених витрат на правничу допомогу, зокрема вказано, що 

для цілей розподілу судових витрат: 1) розмір витрат на правничу допомогу 

адвоката, в тому числі гонорару адвоката за представництво в суді та іншу 

правничу допомогу, пов’язану зі справою, включаючи підготовку до її 

розгляду, збір доказів тощо, а також вартість послуг помічника адвоката 

визначаються згідно з умовами договору про надання правничої допомоги та на 

підставі відповідних доказів щодо обсягу наданих послуг і виконаних робіт та 

їх вартості, що сплачена або підлягає сплаті відповідною стороною або третьою 

особою; 2) розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації витрат 

адвоката, необхідних для надання правничої допомоги, встановлюється згідно з 

умовами договору про надання правничої допомоги на підставі відповідних 

доказів, які підтверджують здійснення відповідних витрат. Для визначення 

розміру витрат на правничу допомогу з метою розподілу судових витрат 

учасник справи подає детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних 

адвокатом, та здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої 

допомоги [179]. 

Розподіл судових витрат між сторонами детально регламентований у 

ст. 141 ЦПК України, а витрати на професійну правничу допомогу досить 

повно визначені в ст. 137 ЦПК України. Водночас у вказаних статтях немає 

чіткого розмежування порядку компенсації витрат адвоката на правничу 

допомогу, що не сплачені клієнтом (п.1 ч. 2 ст. 137 ЦПК України), або мають 

бути сплачені візаві клієнта за рішенням суду (ч. 6 ст. 141). Якщо в першому 
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випадку більш-меш зрозуміла конструкція норми, яка дозволяє вважати 

судовими витратами не сплачені адвокату відповідні компенсації, то в 

останньому випадку законодавець не зовсім логічно сформулював відповідну 

норму. Так, зазначається, що якщо сторону, на користь якої ухвалено рішення, 

звільнено від сплати судових витрат, з другої сторони стягуються судові 

витрати на користь осіб, які їх понесли. Чи слід в цьому випадку розуміти 

припинення договірних відносин між адвокатом і клієнтом, що звільнений від 

сплати судових витрат? На нашу думку, втручання держави у такий спосіб у 

приватно-правові відносини недопустимі і це суперечить спеціальному Закону 

України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність». На нашу думку, в ЦПК 

України необхідно закріпити положення про сплату безпосередньо на рахунок 

адвоката відповідних коштів за надання правничої допомоги. Вказане 

положення є чинним в Україні, якщо послідовно слідувати практиці ЄСПЛ, 

зокрема, в рішенні вказаного суду від 6 березня 2018 р. у справі «Михайлова 

проти України» (заява №10644/08) (див. пункт 112 рішення) [138] суд уважав за 

розумне присудити заявниці 5200 євро для сплати безпосередньо на 

банківський рахунок адвокату заявниці. Відповідно до Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини» [111] судова практика цього суду є джерелом права в Україні, відтак 

узгодження в цій частині нормативного регулювання витрат на професійну 

правничу допомогу в судовому процесі України є вимогою часу. 

На нашу думку, компенсацію витрат юридичної особи на професійну 

правничу допомогу повинен забезпечити винятково договір про надання 

правничої допомоги з адвокатом чи адвокатським об’єднанням. Натомість, 

чинне законодавство взагалі не передбачає компенсацію витрат за надання 

правничої допомоги у будь-якій формі іншим фахівцем у галузі права або ж 

іншою особою, яка у виняткових випадках уповноважена на її надання, адже не 

регламентує, які документи можуть підтвердити такі витрати та що буде 

відноситися до таких витрат. 
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Стосовно органів державної влади та місцевого самоврядування, то 

останні фактично вимушені будуть залучати адвокатські об’єднання або ж 

індивідуально практикуючих адвокатів для представництва їх інтересів у суді. 

Останнє обумовлено тим, що державний орган не зможе оформити адвоката в 

штат працівників з огляду хоча б на те, що такий адвокат повинен буде 

вступити на державну службу, що неможливо поєднувати з адвокатською 

діяльністю.  

Так, відповідно до ст. 25 Закону України «Про запобігання корупції» 

особам, зазначеним у п.1 ч. 1 ст. 3 цього Закону, забороняється, зокрема:  

1) займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 

діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено 

Конституцією або законами України; 

2) входити до складу правління, інших виконавчих чи контрольних 

органів, наглядової ради підприємства або організації, що має на меті 

одержання прибутку (крім випадків, коли особи здійснюють функції з 

управління акціями (частками, паями), що належать державі чи територіальній 

громаді, та представляють інтереси держави чи територіальної громади в раді 

(спостережній раді), ревізійній комісії господарської організації), якщо інше не 

передбачено Конституцією або законами України [115]. 

Таким чином, найбільш правильним варіантом оформлення відносин 

адвоката з органами державної влади та місцевого самоврядування є 

підписання договору про надання правничої допомоги відповідно до Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». У такому разі в адвоката 

не виникатиме обов’язку щодо подвійної сплати податків та єдиного 

соціального внеску, а також не виникатимуть корупційні ризики, передбачені 

статтею 25 Закону України «Про запобігання корупції». 

Слід звернути увагу на особливості залучення адвокатів органами 

державної влади та місцевого самоврядування через законодавчо встановлену 

процедуру закупівлі послуг за державні кошти. Так, Закон України «Про 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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публічні закупівлі» встановлює правові та економічні засади здійснення 

закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави та 

територіальної громади. Пунктом 9 частини 1 статті 1 Закону України «Про 

публічні закупівлі» визначено, що замовниками є органи державної влади, 

органи місцевого самоврядування та органи соціального страхування, створені 

відповідно до Закону, а також юридичні особи (підприємства, установи, 

організації) та їх об’єднання, які забезпечують потреби держави або 

територіальної громади, якщо така діяльність не здійснюється на промисловій 

чи комерційній основі, за наявності однієї з таких ознак: 

1) юридична особа є розпорядником, одержувачем бюджетних коштів; 

2) органи державної влади чи органи місцевого самоврядування або інші 

замовники володіють більшістю голосів у вищому органі управління 

юридичної особи; 

3) у статутному капіталі юридичної особи державна або комунальна 

частка акцій (часток, паїв) перевищує 50 відсотків [125]. 

Із системного аналізу норм чинного законодавства вбачається, що для 

залучення адвокатів до представництва юридичної особи у судовому процесі 

України, 50% частки статутного капіталу якої становлять державні акції, або ж 

представництва органу державної влади та місцевого самоврядування 

необхідно буде придбати юридичні послуги через систему публічних 

закупівель. Інших правових варіантів отримання зазначеною категорією 

суб’єктів професійної правничої допомоги у судовому процесі України немає. 

Процедура закупівлі послуг державними органами є досить складною та 

тривалою, адже оголошенню конкурсу на обслуговування передує закріплення 

відповідного пункту витрат у бюджеті державного органу на відповідний рік. З 

одного боку, така процедура дає змогу замовнику обрати найбільш 

оптимальний варіант серед запропонованих. Однак, з іншої сторони, така 

процедура не завжди є гарантією вибору кваліфікованих осіб, що надають 

юридичні послуги. До того ж такі процедури можуть спонукати державні 

органи до корупційних та інших схем для того, щоб обійти процедуру 
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публічних закупівель відповідних послуг, якщо організацію надання послуг 

потрібно пришвидшити. 

Резюмуючи проведене дослідження правосуб’єктності осіб, які 

отримують правничу допомогу у судовому процесі України, виокремимо 

наступні висновки: 

1) дослідження питань надання професійної правничої допомоги у 

науковій літературі розглядалося переважно в контексті здійснення 

представництва чи захисту фізичних осіб. Зважаючи на це, доктринального 

визначення поняття суб’єктів одержання професійної правничої допомоги у 

науковій літературі не наведено; 

2) особами, що мають право на одержання правничої допомоги, 

можуть бути всі суб’єкти права, наділені правосуб’єктністю, а саме: фізичні 

особи приватного права, юридичні особи приватного права, юридичні особи 

публічного права, держава, державні органи, органи місцевого самоврядування, 

соціальні спільноти. Адже право на отримання правничої допомоги є 

безумовним конституційним правом, яке належить усім без винятку особам, у 

тому числі юридичним; 

3) правосуб’єктність особи, на користь якої ухвалено рішення, та яка 

звільнена від сплати судових витрат, не змінює, не припиняє договірні 

відносини з адвокатом щодо обов’язку сплати компенсації адвокату-

представнику в справі ; 

4) з аналізу норм чинного законодавства вбачається, що надання 

деяким суб’єктам правничої допомоги має свої особливості, зокрема 

неповнолітнім особам, інвалідам, іноземцям; 

5) окремого вирішення питання, на нашу думку, заслуговує 

визначення на законодавчому рівні права консула на здійснення 

представництва громадян своєї держави в окремих категоріях справ, усунення 

розбіжностей щодо регламентації повноважень консула у міжнародних 

документах та національному законодавстві; 
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6) норми про запровадження «адвокатської монополії» не зовсім 

узгоджуються із іншими нормами законодавства, зокрема в контексті 

представництва адвокатами юридичних осіб публічного права, органів 

державної влади та місцевого самоврядування, а тому потребує комплексного 

аналізу, роз’яснень та тлумачення, в тому числі і на рівні Конституційного 

Суду України, що у подальшому забезпечить можливість удосконалення 

чинного законодавства з метою покращення доступу до професійної правничої 

допомоги не лише фізичних, а й юридичних осіб. 

 

Висновки до Розділу 2 

1. Ми противники тієї позиції, що запровадження монополії адвокатів 

обмежить доступ до судочинства звичайних громадян. По-перше, за допомогою 

запровадження у судовий процес України категорії «малозначні спори» 

законодавець дозволив здійснювати судове представництво особам без 

адвокатського посвідчення. По-друге, законодавець передбачив чіткі критерії, 

коли судова справа повинна розглядатися за правилами загального позовного 

провадження. Ці критерії є індикаторами того, що для якісного отримання 

правничих послуг потрібно залучити адвоката, який надасть їх професійно. 

Адвокатське посвідчення не є панацеєю, однак його наявність у суб’єкта 

реалізації правничої допомоги є свідченням того, що останній хоча б має 

мінімальний стаж та знання у сфері права. 

2. Після проведення Верховною Радою України конституційної реформи в 

2016 році прокуратуру було позбавлено функції представництва інтересів 

фізичних осіб у суді. Незважаючи на це, в ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру» дотепер залишаються закріпленими випадки, коли прокурор має 

право здійснювати представництво інтересів особи в суді. Останнє є недоліком 

законодавчої техніки Верховної Ради України. Вважаємо, що із Закону України 

«Про прокуратуру» необхідно виключити положення, які закріплюють право 

прокуратури здійснювати представництво інтересів фізичних осіб у суді. 
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3. Прокурор може ініціювати судову справу або ж вступити в уже існуючу 

судову справу на будь-якій стадії процесу, якщо цього вимагає захист інтересів 

держави. Прокурор не може підміняти в судовому процесі України суб’єктів 

владних повноважень, які представляють інтереси держави. Це обумовлюється 

тим, що прокурор має право вступити в судовий процес тільки в тому випадку, 

якщо суб’єкт владних повноважень не здійснює або неналежним чином 

здійснює захист інтересів держави. Останнє повинно уважно перевірятися 

судом перед тим, як погоджувати підстави для представництва прокурором 

інтересів держави. 

4. Усіх суб’єктів реалізації правничої допомоги у судовому процесі 

України пропонуємо поділити на наступні чотири групи: 1) адвокати - які 

надають професійну правничу допомогу в усіх без винятку судових справах; 

2) будь-які особи, котрі досягли вісімнадцяти років та мають цивільну 

процесуальну дієздатність – які надають правничу допомогу у трудових спорах, 

спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена; 3) прокурори – які надають правничу допомогу державі (в особі 

суб’єктів владних повноважень) в усіх без винятку судових справах; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – надає правничу 

допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 

5. Суб’єктами, що забезпечують право на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України, є суди з огляду на наступне: 

1) суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки 

саме на нього покладається обов’язок справедливо, неупереджено та своєчасно 

розглядати і вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до 

суду і вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива 

реалізація особою свого права на правничу допомогу; 
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2) право особи на правничу допомогу в судовому процесі України, а також 

право на судовий захист реалізується шляхом відкриття судом провадження у 

справі з метою захисту прав, свобод та законних інтересів; 

3) суд виступає тим процесуальним суб’єктом, який організовує судовий 

процес з метою справедливого врегулювання спору між сторонами; 

4) суд роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 

5) суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 

6) суд запобігає зловживанню учасниками судового процесу їх правами та 

вживає заходів для виконання ними їх обов’язків; 

7) суд є суб’єктом оцінки доказування в судовому процесі України. По-

перше, винятково суд має право оцінювати докази, що були подані сторонами. 

По-друге, суд може витребувати у сторін або інших осіб докази у випадку, коли 

він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їх 

процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також інших 

випадків, передбачених процесуальним законом; 

8) суд стежить за добросовісністю дій законних представників, а також за 

призначенням законних представників у випадках, коли їх немає. У випадку, 

коли з яких-небудь підстав у особи немає законного представника, суд 

призначає такого представника. Якщо законний представник неналежним 

чином здійснює представництво, то суд заміняє таку особу; 

9) суд за результатами повного та всебічного розгляду справи постановляє 

рішення, яке є найвищою гарантією захисту прав особи, оскільки воно 

ухвалюється іменем України та є обов’язковим до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними та юридичними особами й їх об’єднаннями на 

всій території України. 
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6. Суб’єктами права на правничу (правову) допомогу як гарантованого 

невід’ємного права особи є учасники процесуальних правовідносин незалежно 

від статусу особи (фізична чи юридична), її віку, громадянства, раси тощо та 

незалежно від виду правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в 

застосуванні у таких правовідносинах юридичних знань та вмінь для 

забезпечення захисту прав таких осіб, та які виступають у судовому процесі 

однією із сторін або ж третьою особою. 

7. Консул уповноважений на надання правничої допомоги громадянам 

країни, яку він представляє, стосовно її захисту в іноземній країні перебування, 

проте не уповноважений здійснювати її представництво в суді. Висновок про 

таке обмеження випливає із статті 131-2 Конституції України. З огляду на це 

вважаємо, що враховуючи норми міжнародних документів, ратифікувавши які 

Україна взяла на себе конкретні зобов’язання, доцільним є внесення змін до 

Конституції України, якими доповнити перелік винятків щодо представництва 

в суді та передбачити право представнику дипломатичної (консульської) місії 

іноземної держави здійснювати представництво своїх громадян у судах України 

на умовах взаємності. 

8. Для того, щоб адвокат міг здійснювати представництво юридичної 

особи чи органу державної влади, він повинен перебувати у трудових 

відносинах із такою особою або ж діяти відповідно до договору про надання 

правничої допомоги з ним, укладеного особисто або з адвокатським 

об’єднанням. При цьому адвокат, який здійснює адвокатську діяльність 

індивідуально, має бути зареєстрований як самозайнята особа з усіма 

наслідками, що випливають із такого податкового статусу. 

9. Якщо адвокат, який здійснює адвокатську діяльність і відповідно 

зареєстрований як самозайнята особа, працевлаштований за трудовим 

договором із юридичною особою, то він буде двічі сплачувати єдиний 

соціальний внесок – і як самозайнята особа, і як працівник, за якого 

сплачуватиме внесок його роботодавець. У такому випадку проблемним є 

питання щодо відшкодування судових витрат, а саме щодо правильного їх 
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підтвердження для позитивного вирішення відповідного клопотання. На нашу 

думку, компенсацію витрат юридичної особи на правничу допомогу може 

забезпечити винятково договір про надання правничої допомоги з адвокатом чи 

адвокатським об’єднанням, однак аж ніяк не трудовий договір із адвокатом. 

10. Стосовно органів державної влади та місцевого самоврядування, то 

останні фактично вимушені будуть залучати адвокатські об’єднання або ж 

індивідуально практикуючих адвокатів для представництва їх інтересів у суді 

за окремим договором про надання правової допомоги. Останнє обумовлено 

тим, що державний орган не зможе оформити адвоката в штат працівників з 

огляду хоча б на те, що такий адвокат повинен буде вступити на державну 

службу, що неможливо поєднувати з адвокатською діяльністю. Для залучення 

адвокатів до представництва юридичної особи в судовому процесі України, 

50% частки статутного капіталу якої становлять державні акції, або ж 

представництва органу державної влади та місцевого самоврядування 

необхідно буде придбати юридичні послуги через систему публічних 

закупівель. Інших правових варіантів отримання зазначеною категорією 

суб’єктів професійної правничої допомоги в судовому процесі України немає. 

11. У процесуальних кодексах України (ЦПК України, ГПК України, КПК 

України, КАС України) необхідно закріпити положення про сплату 

безпосередньо на рахунок адвоката відповідних коштів за надання професійної 

правничої допомоги. Вказане положення вже є частиною національного 

законодавства України відповідно до Закону України «Про виконання рішень 

та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ 

від 6 березня 2018 р. у справі «Михайлова проти України» (заява №10644/08). 
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РОЗДІЛ 3. БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ЯК ГАРАНТІЯ 

ЗАХИСТУ ПРАВ У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

3.1 Поняття та сутність безоплатної правової допомоги у судовому 

процесі України 

 

Актуальність теми безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України обумовлено тим, що невід’ємною складовою доступу до правосуддя є 

реальна можливість особи отримати професійні правничі послуги, які є 

необхідними для захисту своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав. 

Тобто особа повинна мати не просто формальне право звернутися до суду, а 

дієвий механізм захисту своїх прав. Інакше декларативні положення 

законодавства, які закріплюють права осіб на захист своїх прав у судовому 

порядку, не матимуть жодного сенсу. 

Традиційно склалося так, що ця тема широко досліджувалася в рамках 

кримінального процесу України. Поодинокі дослідження [22; 35; 30; 29; 89] 

хоча і торкаються цієї теми, однак не досліджують її системно або досліджують 

її поза межами цивільного, господарського та адміністративного судочинства. 

Більше того, питання безоплатної правової допомоги взагалі не розглядалося в 

контексті розпочатої конституційної реформи правосуддя у 2016 році [132], а 

також реформи цивільного, господарського та адміністративного процесу 

України в кінці 2017 року [131]. З огляду на це дослідження ключових проблем 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України матиме не тільки 

теоретичне, але і широке практичне значення. 

Дослідження окресленого питання доцільно розпочати із Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка вперше на 

міжнародному рівні заклала підвалини цього правового інституту. Так, 

відповідно до пункту «с» частини 3 статті 6 Конвенції кожна особа, яка є 

обвинуваченою у вчиненні кримінального правопорушення, має право 

захищати себе особисто чи використовувати професійну правову допомогу 
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захисника, вибраного на власний розсуд, а у разі відсутності достатніх коштів – 

на одержання такої допомоги безоплатно, коли цього вимагають інтереси 

правосуддя [61]. 

З цього приводу окремо слід звернути увагу, що практика Європейського 

Суду з прав людини розширено тлумачить зазначену статтю Конвенції і право 

на безоплатну правову допомогу поширює не тільки на осіб, які 

обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, але і на осіб у 

цивільних справах. Класичними судовими справами Європейського суду з прав 

людини, присвячені безоплатній правовій допомозі в цивільному судочинстві, 

можна назвати справу «Голдер проти Великої Британії» [200], справу «Перкс та 

інші проти Великої Британії» [196], справу «Steel and Morris проти Великої 

Британії» [197], справу «P., C. та S. проти Великої Британії» [202], справу 

«Андрінікоу та Константіноу проти Кіпру» [193]. Таким чином, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод заклала підвалини безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі. 

Сутність безоплатної правової допомоги полягає в тому, що пункт «с» 

частини 3 статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 

гарантує право на адекватний захист у ході судового розгляду, який 

здійснюється як особисто, так і за допомогою адвоката; це право посилюється 

обов’язком з боку держави надати в певних випадках безоплатну правову 

допомогу. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 

покликана гарантувати не теоретичні або ілюзорні права, а їх практичне і 

ефективне здійснення; це особливо справедливо по відношенню до права на 

захист, яке посідає чільне місце в демократичному суспільстві, як і саме право 

на справедливий судовий розгляд, з якого воно випливає. Як правильно 

підкреслюється, в пункті «с» частини 3 статті 6 йдеться про «допомогу», а не 

про «призначення захисника». Саме призначення ще не забезпечує ефективну 

допомогу, адже призначений адвокат може померти, серйозно захворіти, 

протягом тривалого періоду бути позбавлений можливості діяти або ухилятися 

від виконання своїх обов’язків [89, с. 3]. 
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О.Г. Яновська справедливо зазначає, що надання безоплатної правової 

допомоги має розглядатися не просто як акт благодійності по відношенню до 

малозабезпечених верств населення, а як зобов’язання, покладене на 

суспільство в цілому. При цьому кожна особа має бути наділена правом на 

необхідну безоплатну правову допомогу адвоката в судовому провадженні, 

будучи, наскільки це можливо, вільною у виборі кваліфікованого захисника. 

Водночас відповідальність за фінансування безоплатної правової допомоги має 

бути покладено на державу [190, c. 202]. 

Разом із тим, ООН декларує, що забезпечення безоплатної правової 

допомоги в значній мірі залежить не тільки від держави, а й від органів 

адвокатського самоврядування. Відповідно до Основних положень про роль 

адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН [95], держави повинні забезпечити 

достатнє фінансування, яке є необхідним для надання безоплатної правової 

допомоги незабезпеченим або малозабезпеченим верствам населення. При 

цьому органи адвокатського самоврядування повинні відігравати ключову роль 

у безпосередній організації та наданні правової допомоги населенню. Органи 

адвокатського самоврядування повинні співпрацювати з відповідними 

державними органами влади для забезпечення права кожного на рівний та 

ефективний доступ до правової допомоги (пункти 3, 6, 7, 25 Основних 

положень) [95]. 

Аналізуючи безоплатну правову допомогу у судовому процесі, слід 

звернути увагу, що 18 лютого 1976 року Комітетом міністрів Ради Європи була 

прийнята Резолюція №76 (5) «Про безоплатну правову допомогу в цивільних, 

господарських і адміністративних справах». У цій Резолюції було чітко 

постановлено, що безоплатна правова допомога повинна надаватися «в усіх 

судових справах», під якими розуміються «будь-які справи, що розглядаються 

судом у цивільних, торгових, адміністративних, соціальних або фінансових 

питаннях» [109]. Можна вести мову про те, що ця Резолюція стала офіційним 

тлумаченням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і 

чітко встановила, що безоплатна правова допомога стосується не тільки 
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кримінального судочинства, але і цивільного. Проблема полягала в тому, що до 

цього Конвенція в частині безоплатної правової допомоги застосовувалася 

винятково в рамках кримінального судочинства. Варто підкреслити, що 

Резолюція Ради Європи №76 (5) ставить знак рівності між кримінальним та 

цивільним судочинством у контексті необхідності забезпечення з боку держави 

безоплатної правової допомоги. 

Продовжуючи політику забезпечення доступу до правосуддя, 02 березня 

1978 року Комітетом міністрів Ради Європи була прийнята Резолюція №78 (8) 

«Про безоплатну правову допомогу і юридичні консультації» [135], яка 

присвячена винятково питанню безоплатної правової допомоги. В цій 

Резолюції були закріплені основоположні принципи безоплатної правової 

допомоги, які в подальшому лягли в основу законодавства всіх європейських 

держав: 

1. Перший принцип безоплатної правової допомоги полягає в тому, що 

ніхто не може бути позбавлений можливості захищати свої права у судовому 

порядку через перешкоди економічного характеру. Останнє стосується всіх без 

винятку судових юрисдикцій та інстанцій (цивільні, кримінальні, господарські, 

адміністративні, соціальні чи податкові справи). Із цією метою кожна особа має 

бути наділена правом на необхідну безоплатну правову допомогу в судовому 

провадженні. 

2. Другий принцип безоплатної правової допомоги полягає в тому, що 

безоплатна правова допомога у всіх без винятку випадках повинна надаватись 

особою, яка наділена правом практикувати адвокатську діяльність на 

професійних засадах. 

3. Третій принцип безоплатної правової допомоги полягає в тому, що 

особа, якій надається допомога, має бути, наскільки це можливо, вільною у 

виборі кваліфікованого захисника. Призначена захисником особа повинна 

одержати належну винагороду за виконану роботу в інтересах особи, яка 

отримує безоплатну правову допомогу. 
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4. Четвертий принцип безоплатної правової допомоги полягає в тому, що 

відповідальність за фінансування безоплатної правової допомоги має бути 

покладена на державу. 

5. П’ятий принцип безоплатної правової допомоги полягає в тому, що 

державі належить вжити необхідних заходів, щоб довести порядок надання 

безоплатної правової допомоги до відома широкого загалу та всіх зацікавлених 

сторін, зокрема тих державних органів, до яких можуть звертатись особи з 

клопотанням про реалізацію їх права на безоплатну правову допомогу [135]. 

Згодом Комітет міністрів Ради Європи всім державам-членам видав 

Рекомендації №93 про ефективний доступ до закону і правосуддя для 

найбідніших верств населення від 8 січня 1993 року, в яких ішлося про те, що 

держави-члени мають сприяти ефективному доступу найбідніших верств 

населення до судів, зокрема, через поширення надання безоплатної або інших 

форм правової допомоги на всі судові інстанції (цивільні, кримінальні, 

господарські, адміністративні, соціальні тощо) та на всі змагальні або 

незмагальні процеси незалежно від того, в якій якості виступають відповідні 

особи [137]. 

Ураховуючи те, що 31 жовтня 1995 року Верховна Рада України прийняла 

Закон України «Про приєднання до Статуту Ради Європи» [123] і Україна стала 

членом Ради Європи, то розробка Конституції України в той час здійснювалася 

під впливом рекомендацій Венеціанської комісії. В результаті 28 червня 1996 

року Верховна Рада України прийняла Конституцію України [64], в статті 59 

якої було зазначено, що у випадках, передбачених законом, правова допомога 

надається безоплатно. У Конституції не деталізовано, в яких випадках і по яких 

категоріях судових справ повинна надаватися безоплатна правова допомога. З 

огляду на це законодавцем була передбачена додаткова необхідність в 

ухваленні спеціального закону, який повинен був визначити систему 

безоплатної правової допомоги в Україні, а також інституційний механізм її 

реалізації. 
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Після прийняття Основного Закону держави в Україні тривалий час взагалі 

був відсутній спеціальний закон, який би врегульовував зазначене коло питань. 

Зрештою Парламентська Асамблея Ради Європи в 2005 році прийняла 

резолюцію №1466 «Про виконання обов’язків та зобов’язань Україною», в якій 

було постановлено про нагальну необхідність покращити доступ до правосуддя 

шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги відповідно до 

стандартів Ради Європи та принципів ЄСПЛ (п. 13.13) [136]. 

На виконання взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань 2 червня 

2011 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу», який набув чинності 9 липня 2011 року [110]. 

Слід зазначити, що цей Закон почав діяти не відразу і не в повному обсязі, а 

впроваджувався поетапно: 1) з 8 липня 2011 року (моменту набрання чинності 

Закону) почали працювати правила безоплатної первинної допомоги, які 

поширювалися на всіх без винятку осіб, які перебували під юрисдикцією 

України (включаючи іноземців та осіб без громадянства); 2) з 1 січня 2013 року 

доступ до безоплатної вторинної правової допомоги отримали затримані, 

арештовані, підозрювані та обвинувачені; 3) з 1 липня 2015 року право на 

безоплатну вторинну правову допомогу отримали всі суб’єкти відповідного 

права. В Законі України «Про безоплатну правову допомогу» окремо не 

виділяється надання правової допомоги у цивільному, кримінальному та 

адміністративному судочинстві.  

Надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України 

безпосередньо випливає з принципу дотримання прав людини, вважають окремі 

автори. У цивільному, так само як і в кримінальному процесі наріжним каменем 

концепції справедливого судового розгляду є те, що учасник процесу не може 

бути позбавлений можливості ефективно відстоювати свої вимоги перед судом, 

а також те, що йому має бути забезпечена рівність можливостей з протилежною 

стороною в реалізації своїх прав. Конституційні принципи верховенства права, 

рівного доступу до правосуддя, справедливого судового розгляду та інші 

підкреслюють правомірність цієї позиції [22, с. 195-196]. На нашу думку, 
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надання безоплатної правової допомоги в цивільному судочинстві є не менш 

важливим, ніж в кримінальному та адміністративному.  

В.В. Заботін виокремлює наступні елементи (інститути) безоплатної 

правової допомоги в цивільному судочинстві України: 1) збереження за особою 

можливості особисто брати участь у розгляді справи чи користуватися 

послугами адвоката незалежно від стадії та провадження у цивільному процесі; 

2) активність суду чи судді, які повинні роз’яснювати сторонам або стороні 

положення чинного законодавства (як процесуального, так і матеріального) та 

вказувати на необхідні докази у справі; 3) збереження за прокурором 

можливості звертатися до суду за захистом чужих інтересів у виняткових 

випадках; 4) надання права звертатися до суду іншим органам та громадським 

організаціям, але з метою захисту інтересів своїх працівників і членів таких 

організацій; 5) запровадження інститутів надання пільг у сплаті судових витрат 

не лише при зверненні, а й протягом усього часу розгляду справи [35, с. 54]. 

Характеризуючи безоплатну правову допомогу у судовому процесі 

України, потрібно акцентувати увагу, що до моменту прийняття Верховною 

Радою України Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [110] 2 

червня 2011 року і впровадження цього Закону в повному обсязі 1 липня 2015 

року, функція безоплатної правової допомоги фактично реалізувалася 

централізованою системою органів прокуратури. Останнє було пережитком 

радянської системи і постійно зазнавало критики з боку Венеціанської комісії 

та міжнародної спільноти. 

З огляду на це Законом України від 14.10.2014 № 1697-VII «Про 

прокуратуру» [124] був скасований не тільки прокурорський нагляд за 

додержанням законів в Україні, але і функція прокуратури з нагляду за 

додержанням прав і свобод людини і громадянина. Як вбачається, в цьому 

випадку логіка законодавця зводилася до того, що безоплатна правова допомога 

має надаватися населенню не системою органів прокуратури, яка повинна 

зосередитись на кримінальних правопорушеннях, а системою спеціалізованих 

центрів безоплатної правової допомоги. Як було вже зазначено, Закон України 
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«Про безоплатну правову допомогу» [110] повністю запрацював з 1 липня 2015 

року. З огляду на це можна вести мову про те, що центри безоплатної правової 

допомоги фактично перейняли втрачену прокуратурою функцію із захисту 

особистих прав і свобод людини (зокрема, щодо представництва інтересів 

громадян у суді). Ми позитивно оцінюємо цю реформу законодавства і 

вважаємо, що наданням безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України повинні займатися адвокати, а не прокурори. 

З цього приводу цікавою є позиція К.А. Гузе, яка полягає в тому, що при 

вирішенні питання щодо подальшої трансформації діяльності прокуратури в 

цивільному судочинстві слід підтримати пропозицію щодо необхідності 

подальшої мінімізації саме випадків його участі у розгляді цивільних справ, 

оскільки судовий захист прав та інтересів фізичних осіб, які не можуть 

самостійно це право реалізувати, повинен здійснюватися за допомогою 

інститутів законного представництва або безоплатної правової допомоги, а 

інтересів держави – органами державної влади (органами місцевого 

самоврядування, яким делеговані відповідні повноваження). Поряд із цим, 

К.А. Гузе вважає, що повноваження із захисту в суді інтересів громадянина за 

прокуратурою слід залишити, незважаючи на те, що цими функціями 

наділяються центри безоплатної правової допомоги, бо відповідна діяльність 

зазначених інституцій не є взаємовиключною. Це дозволить громадянам, які 

самостійно неспроможні реалізувати в суді процесуальні повноваження (у 

випадках, передбачених законом), отримати більш ефективний захист їх прав і 

свобод, гарантованих ст. 55 Конституції України [30, с. 317]. 

Ученим пропонується в ст. 23 Закону України «Про прокуратуру», по-

перше, закріпити можливість реалізації прокурором представництва прав, 

свобод, інтересів громадянина або інтересів держави лише у разі, коли вказані 

суб’єкти не здійснюють їх захист або коли у громадянина не має законного 

представника. По-друге, модифікувати суб’єктний склад громадян, інтереси 

яких прокурор вправі захищати в суді, виключивши з їх переліку осіб, які не 

досягли повноліття, недієздатних або обмежено дієздатних, та встановити для 
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прокурора можливість здійснення представництва в суді лише щодо 

процесуально недієздатних учасників процесу. По-третє, виключити з переліку 

підстав участі прокурора в суді таку підставу, як «неналежне здійснення» 

законним представником або органами державної влади своїх повноважень із 

захисту інтересів громадянина або держави, закріплених у ч. 2 та 3 ст. 23 

Закону України «Про прокуратуру» [30, с. 317; 29, с. 8-9]. 

Не підтримуємо наведену вище пропозицію К.А. Гузе, оскільки це є 

кроком назад до радянської моделі безоплатної правової допомоги. На нашу 

думку, в Україні повинні бути чітко розмежована централізована система 

органів прокуратури, яка повинна зосередитись на процесуальному керівництві 

досудового кримінального слідства, а також самоврядна система органів 

адвокатури, котра має забезпечити населення незалежною та професійною 

правничою допомогою. Надання прокуратурі функції безоплатної правової 

допомоги методологічно неправильно. Більше того, вважаємо, що прокуратура, 

на відміну від адвокатури, ніколи не зможе надати професійну правничу 

допомогу, оскільки остання завжди повинна бути спеціалізованою в певній 

сфері. 

Після прийняття Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

інституційну систему забезпечення безоплатної правової допомоги в Україні 

утворили наступні суб’єкти: 

1) Кабінет Міністрів України – затверджує порядок і умови проведення 

конкурсу та вимоги до професійного рівня адвокатів, які залучаються до 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; встановлює порядок і умови 

укладення контрактів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу на постійній основі; встановлює порядок і умови укладення договорів 

з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі; встановлює порядок інформування центрів із надання 

безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб; 

встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб’єктів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; затверджує положення про Координаційний 
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центр з надання правової допомоги (ст. 27 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу); 

2) Міністерство юстиції України – забезпечує координацію діяльності 

центральних органів виконавчої влади щодо реалізації політики держави у 

сфері надання безоплатної правової допомоги; здійснює загальне управління у 

сфері надання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної 

вторинної правової допомоги; відповідає за впровадження та функціонування 

системи безоплатної вторинної правової допомоги; утворює центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; подає до Кабінету Міністрів України 

проекти законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання 

безоплатної правової допомоги; надає методичну допомогу органам виконавчої 

влади та органам місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання 

безоплатної первинної правової допомоги; встановлює порядок ведення 

Координаційним центром з надання правової допомоги Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу та ін. (ст. 28 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу); 

3) Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги – 

здійснює організаційне, експертно-аналітичне, інформаційне та матеріально-

технічне забезпечення здійснення повноважень Мін’юсту у сфері надання 

безоплатної правової допомоги; проведення аналізу практики 

правозастосування з питань надання безоплатної правової допомоги; внесення 

на розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики у зазначеній сфері; розроблення та подання на 

затвердження Мін’юсту стандартів якості надання безоплатної правової 

допомоги; управління системою безоплатної вторинної правової допомоги; 

координація діяльності спеціалізованих установ з надання безоплатної 

первинної правової допомоги; формування і ведення в установленому порядку 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

забезпечення функціонування та розвитку комплексної інформаційно-

аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги; 



142 

 

організація підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу (п.12 Положення про Координаційний центр з 

надання правової допомоги, затверджене постановою Кабінету Міністрів 

України від 06.06.2012 № 504); 

4) суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги (будь-які 

особи публічного або приватного права) – комплексне правове консультування 

всіх без винятку осіб, які перебувають під юрисдикцією України (ст. 7, 9 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу); 

5) суб’єкти надання безоплатної вторинної правової допомоги (центри з 

надання безоплатної допомоги, а також адвокати, включені до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу) – захист особи 

в рамках кримінального провадження, представництво особи в суді будь-якої 

юрисдикції, складення процесуальних документів (ст. 13, 15 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу). 

Аналізуючи інституційну систему забезпечення безоплатної правової 

допомоги в Україні, слід звернути увагу на концептуальні проблеми в її 

організації. Так, управління системою надання безоплатної правової допомоги 

здійснюється Кабінетом Міністрів України та Міністерством юстиції України, 

до відання якого належить Координаційний центр з надання безоплатної 

правової допомоги. З огляду на це є всі підстави стверджувати, що система 

безоплатної правової допомоги, в тому числі у судовому процесі України, 

повністю контролюється державою. Однак надання правової допомоги у 

судовому процесі України не може бути ніким контрольовано і повинно 

здійснюватися самоврядною системою органів адвокатури самостійно. 

Останнє викликає постійну критику як з боку Національної асоціації 

адвокатів України, так й іноземних експертів. Так, незалежна група експертів 

Ради Європи в 2016 році детально дослідила українську модель безоплатної 

правової допомоги. В результаті було складено звіт, де зазначено, що 

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги не є 

незалежним від Міністерства юстиції України , відповідно держави. Офіційна 
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позиція Міністерства юстиції України ґрунтується на тому, що основні його 

функції як центрального органу виконавчої влади щодо безоплатної правової 

допомоги зводяться до наступного: 1) лобіювати відповідне законодавство для 

системи правової допомоги; 2) захищати інтереси системи шляхом 

забезпечення достатнього фінансування системи для її належного 

функціонування; 3) проводити переговори з іншими установами для 

просування прав людини. Незважаючи на це, відповідальність за «роботу 

системи безоплатної вторинної правової допомоги» означає, що Міністерство 

юстиції України також має повноваження затверджувати або відхиляти 

пропозиції Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги 

щодо проведення конкурсу з відбору більшої кількості адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, затверджувати процедури й умови 

будь-яких таких конкурсів і рівень кваліфікації, яким повинні володіти 

адвокати, котрі надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

встановлювати порядок укладення та умови контрактів із адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, і визначати розмір та 

процедуру оплати послуг адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу [96, с. 83]. 

У контексті цього потрібно також навести позицію авторитетного в світі 

правника Джеремі Макбрайда, на думку якого право на безоплатну правову 

допомогу зобов’язує державу надати адвоката й оплатити його послуги тільки в 

тому випадку, якщо така особа не може самостійно забезпечити собі таку 

допомогу. Особливо це стосується випадків, коли рівень компетентності 

обвинуваченої особи та (або) наслідки її засудження є такими, що надання 

правової допомоги в такий спосіб відповідатиме інтересам правосуддя. Проте 

право на правову допомогу – незалежно від того, надає її держава, чи ні – не 

означає, що воно не підлягає регулюванню, зокрема у випадках, коли цілком 

можливе спричинення шкоди для процесу судового розгляду [32, c. 19-20]. 

С. В. Гончаренко вважає втручання держави у систему безоплатної 

правової допомоги правомірним і таким, що цілком відповідає європейським 
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стандартам тільки за умови дотримання наступних умов: 1) втручання має бути 

таким, щоб повністю відповідати поставленій меті, – воно повинно слугувати 

винятково забезпеченню ефективної безоплатної правової допомоги; 

2) втручання має бути пропорційним, тобто таким, що є мінімально необхідним 

для досягнення зазначеної мети. Лише в таких вузьких межах держава вправі 

впливати і контролювати адвокатуру у сфері надання безоплатної правової 

допомоги. В іншому разі, якщо держава під благородними гаслами вдається до 

дій, що обмежують незалежність адвокатури в більшому обсязі, ніж це 

мінімально необхідно для досягнення визначеної законної мети, порушення 

фундаментальних принципів діяльності адвокатури неминуче [26, с. 14]. 

Л.П. Ізовітова з цього приводу лаконічно висловилася: «Формат 

безоплатної правової допомоги при Міністерстві юстиції України, який діє 

зараз, – це знищення незалежності адвокатури, що є нормою для всіх 

цивілізованих країн світу»… «Це навіть не імітація реформ, це спроба 

тотального владного контролю» [85]. Показовим вважаємо негативну 

статистику щодо кількості адвокатів, які реально практикують надання 

безоплатної правової допомоги – 75% адвокатів ніколи не займались наданням 

безопланої правової допомоги (Додаток А, табл. А. 8). 

На нашу думку, систему безоплатної правової допомоги потрібно 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування і вивести з-під 

контролю Міністерства юстиції України, як це відбувається сьогодні. 

Вважаємо, що центри з надання безоплатної правової допомоги повинні 

підпорядковуватися незалежним радам адвокатів регіонів. Такий підхід є 

єдиним можливим для того, щоб адвокатура дійсно була незалежною від 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та 

службових осіб, як це зазначено в ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Уважаємо, що це єдина модель організації, яка 

забезпечить незалежну і професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України на безоплатних засадах. Для справедливості слід також зазначити, що у 

разі перепідпорядкування безоплатної правової допомоги органам 
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адвокатського самоврядування основною проблемою буде питання 

фінансування. 

Під час проведення в 2016 року конституційної реформи щодо правосуддя 

термін «правова допомога» був замінений на термін «професійна правнича 

допомога». З метою приведення процесуальних кодексів України у 

відповідність до Конституції 3 жовтня 2017 року Верховна Рада України 

виклала кодекси у новій редакції, в яких також почав вживатися термін 

«професійна правнича допомога». Незважаючи на це, Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу» досі застосовує стару законодавчу 

термінологію. Вважаємо, що в цьому випадку має місце недолік законодавчої 

техніки, оскільки термінологічну базу спеціального Закону не було приведено у 

відповідність до Основного Закону та процесуальних кодексів України. 

Відповідно до ст. 1 Закону поняття «безоплатна правова допомога» 

визначається через категорію «правові послуги», які гарантуються державою та 

повністю або частково надаються за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел. До правових послуг Закон 

відносить: 1) надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з 

правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів 

правового характеру; 2) здійснення представництва інтересів особи в судах, 

інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 

особами; 3) забезпечення захисту особи від обвинувачення; 4) надання особі 

допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації [110]. 

Систему безоплатної правової допомоги в Україні утворюють наступні її 

види: 

1) безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, що 

полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. Безоплатна первинна правова допомога включає 
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такі види правових послуг: надання правової інформації; надання консультацій 

і роз’яснень з правових питань; складення заяв, скарг та інших документів 

правового характеру (крім документів процесуального характеру); надання 

допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації (ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомогу») [110]; 

2) безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя. 

Безоплатна вторинна правова допомога включає такі види правових послуг: 

захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших державних органах, 

органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; складення 

документів процесуального характеру (ст. 13 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу») [110]. 

У судовому процесі України може надаватися саме вторинна безоплатна 

правова допомога, оскільки в цьому випадку має місце процесуальне 

представництво особи в суді як сторони (учасника) процесу. На нашу думку, в 

рамках будь-якого із видів судочинства України не може здійснюватися 

надання особі первинної безоплатної правової допомоги, оскільки в цьому 

випадку така допомога обмежується винятково правовим консультуванням і 

роз’ясненням законодавства. Порядок надання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України встановлюється Законом України «Про безоплатну 

правову допомогу», який є спеціальним по відношенню до процесуальних 

кодексів. 

Під безоплатною правовою допомогою у судовому процесі України 

пропонуємо розуміти гарантовану державою незалежну професійну діяльність 

адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг особам, які є 

або можуть стати учасниками судових спорів. Суб’єктами надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України можуть виступати винятково 

адвокати, яких включено до Реєстру адвокатів, котрі мають право надавати 

безоплатну правову допомогу. 99% опитаних адвокатів вважають, що 
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запропоноване визначення безоплатної правової допомоги є достатньо повним і 

зрозумілим (Додаток А, табл. А. 10). 

Щодо моменту виникнення права на безоплатну правову допомогу у 

судовому процесі України варто відзначити наступне. По-перше, таке право 

виникає в особи з моменту, коли вона набула процесуального статусу 

відповідача по справі. В цьому випадку має місце «пасивне право», коли особа 

сама не ініціювала судовий процес і не мала наміру звертатися до суду за 

захистом своїх невизнаних, порушених чи оспорюваних прав. З іншої сторони, 

таке право існує в будь-якої особи, яка за законом має право на безоплатну 

вторинну правову допомогу. Це право виникає з моменту, коли особа почала 

відповідати всім критеріям Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». В цьому випадку має місце «активне право», яке означає, що особа 

для захисту своїх прав може самостійно ініціювати судовий спір і виступити 

позивачем по справі. Для цього такій особі необхідно звернутися до центру з 

надання безоплатної правової допомоги із клопотанням про призначення 

адвоката для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Право на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України не 

обмежується винятково першою інстанцією і охоплює також апеляційну та 

касаційну інстанції. Зокрема, останнє випливає із правової позиції ЄСПЛ, 

закріпленої у справі «Делкорт проти Бельгії» [195], де зазначено, що Конвенція 

про захист прав та основоположних свобод людини не зобов’язує держави 

утворювати трьохланкову судову систему. Однак у випадку, якщо в державах 

все ж наявні кілька судових інстанцій, то такі держави зобов’язані забезпечити 

принцип доступу до суду тим категоріям осіб, які не можуть собі цього 

дозволити. З огляду на це особа, яка потребує безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України, може звернутися до центрів на будь-якій із стадій. 

Разом із тим окремо слід зазначити, що процес призначення центрами 

безоплатного адвоката займає деякий час і в окремих випадках 

характеризується паперовою тяганиною. У зв’язку з цим на практиці можуть 

виникати проблеми із строками на апеляційне та касаційне оскарження, адже 
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особа самостійно не спроможна подати апеляційну чи касаційну скаргу. 

Аналогічна проблема існує також тоді, коли проти особи було винесено судове 

рішення, яке набрало законної сили, і така особа тільки з часом зрозуміла, що їй 

необхідно було оскаржувати це рішення. 

Оскільки безоплатна вторинна правова допомога полягає в 

процесуальному представництві особи в суді, то вона в силу положень ст. 131-2 

Конституції України повинна надаватися саме адвокатами, які здійснюють 

свою діяльність на професійній основі. При цьому, виходячи з ст. 15 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», будь-які інші особи не мають 

права надавати безоплатну правову допомогу у судовому процесі України. 

Тобто, положення процесуальних кодексів України (ЦПК України [179], ГПК 

України [27], КПК України [69], КАС України [57]), які передбачають окремі 

виняткові випадки надання правової допомоги особою без адвокатського 

посвідчення, не застосовуються у випадку безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України. 

Основним видом діяльності адвоката в процесі надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України є судове представництво 

інтересів клієнта. Крім власне судового представництва, в судовому процесі 

адвокат може надавати клієнту інші види правової допомоги – адвокатська 

діяльність з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, 

процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на 

забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення 

їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (п. 6 ч. 1 ст. 

1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). 

Слід наголосити, що невід’ємною складовою безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України є контроль за якістю такого надання. З 

цього приводу Т.Б. Вільчик акцентує увагу на усталеній практиці ЄСПЛ, яка 

полягає в тому, що хоча держава і не несе відповідальності за помилки, які 

допускаються адвокатом при захисті інтересів клієнта (справа «Тріподі проти 
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Італії» 1994 року), однак суди та інші державні органи повинні контролювати 

участь призначеного юриста в слідчих і судових діях (справа «Годді проти 

Італії» 1984 року). Вони також зобов’язані реагувати на явну й очевидну 

бездіяльність призначеного захисника і вживати заходів із його своєчасної 

заміни (справа «Дауд проти Португалії» 1998 року). ЄСПЛ виходить з того, що 

якби обов’язок держави обмежувався тільки призначенням адвоката, то це б 

призводило до результатів, які несправедливі і несумісні як з формулюваннями 

підп. (с) п. 3 ст. 6 Конвенції із захисту прав людини, так і зі структурою ст. 6 у 

цілому; у багатьох випадках безоплатна правова допомога могла б виявитися 

марною [21, с. 30]. 

В Україні питання контролю надання безоплатної правової допомоги 

тривалий час було взагалі неврегульованим і викликало постійне обурення 

міжнародної спільноти. З огляду на це 21 грудня 2017 року Міністерством 

юстиції України прийнятий наказ № 4125/5, в якому були затверджені 

стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі [117]. Суб’єктами контролю надання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України виступають комісії, утворені для цієї мети радами 

адвокатів регіонів за поданням відповідних центрів у встановленому порядку. 

Разом із тим моніторинг якості надання адвокатами безоплатної вторинної 

правової допомоги здійснює Координаційний центр з надання правової 

допомоги та регіональні центри. Ми цілком позитивно оцінюємо цей підхід до 

контролю і вважаємо, що саме ради адвокатів як органи адвокатського 

самоврядування повинні здійснювати контроль за діяльністю адвокатів, а не 

центри з надання безоплатної правової допомоги. 

Слід також звернути увагу, що існують обмеження у кількості справ, які 

адвокат може одночасно вести, надаючи безоплатну правову допомогу. Так, на 

рівні постанови Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 року №1214 

[101], а також Правил адвокатської етики, затверджених 9 червня 2017 року 

звітно-виборним з’їздом адвокатів України, встановлено, що адвокат не може 
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одночасно надавати безоплатну вторинну правову допомогу більш як у 30 

судових справах [105]. Останнє означає, що у разі, якщо на виконанні в 

адвоката одночасно перебуває 30 судових справ (незалежно від юрисдикції та 

інстанції) прийняття таким адвокатом нових доручень центрів з надання 

безоплатної правової допомоги не допускається. Ми позитивно оцінюємо це 

обмеження, оскільки останнє покликане забезпечити, насамперед, якість 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. За 

кількістю справ, які перебувають у адвокатів, повинні стежити центри з 

надання безоплатної правової допомоги. 

Процес надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України передбачає обов’язкове ведення адвокатом спеціального досьє по 

справі. Так, наказом Міністерства юстиції України від 21.12.2017 № 4125/5 

[117] було зобов’язано всіх адвокатів, які здійснюють надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України, вести адвокатське досьє. 

Адвокатське досьє – це речі та будь-яка інформація, що необхідна адвокату 

в процесі виконання договору про надання правової (правничої) допомоги, яка 

зберігається в електронному або паперовому вигляді у форматі окремого 

цілісного масиву інформації. Адвокатське досьє підлягає захисту від 

несанкціонованого доступу відповідно до закону і після припинення договору 

про надання правової допомоги (представництва), а відомості про його зміст та 

інформацію не можуть бути розголошені, розповсюджені та використані 

іншими способами будь-якою особою [3, с. 5]. 

Адвокатське досьє у судовому процесі України становить собою 

систематизовану сукупність усіх матеріалів адвоката в процесі надання ним 

безоплатної правової допомоги клієнту (копії процесуальних документів; копії 

рішень, постанов, ухвал; докази, зібрані адвокатом, у тому числі аудіо-, 

відеозаписи, фотографії із зафіксованою доказовою інформацією тощо). 

Ведення адвокатського досьє покликано забезпечити належну організацію 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, а також 

впорядкування всіх матеріалів, які виникають у ході такої діяльності адвоката. 
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Крім цього, адвокатське досьє може стати підставою для оцінювання якості 

наданої безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. 

Таким чином, надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України передбачає обов’язкове веденням адвокатського досьє. Адвокат 

зобов’язаний розпочати вести адвокатське досьє з моменту отримання 

доручення центру з надання безоплатної правової допомоги і продовжувати 

його вести до моменту закінчення роботи у судовій справі. Слід зазначити, що 

всі матеріали адвокатського досьє у судовій справі становлять собою 

адвокатську таємницю, передбачену ст. 22 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність». Останнє означає, що проведення огляду, 

розголошення, витребування чи вилучення документів, які містяться в 

матеріалах адвокатського досьє, забороняється (п. 4 ч. 1 ст. 23 Закону України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність»). За порушення встановлених 

законом гарантій щодо адвокатської таємниці винні особи несуть кримінальну 

відповідальність (ст. 397 КК України). 

З цього приводу варто підкреслити, що адвокати, які надають безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі України, зобов’язані надавати центрам з 

надання безоплатної правової допомоги матеріали адвокатського досьє для 

розрахунку останніми адвокатської винагороди. На нашу думку, тут має місце 

грубе порушення адвокатської таємниці, оскільки адвокати розголошують 

відомості щодо клієнтів та їх судових справ, які перебувають на слуханні в суді. 

Зазначене підриває одну із основоположних засад адвокатури – незалежну 

професійну діяльність, в тому числі від держави. Пропонуємо, щоб функцію 

контролю діяльності адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу у 

судовому процесі України, здійснювати ради адвокатів відповідних регіонів. За 

центрами з надання безоплатної правової допомоги можна залишити загальну 

функцію моніторингу без права доступу до матеріалів адвокатського досьє. 

Пропонована модель цілком відповідатиме Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність», а також Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». 
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3.2 Правове регулювання надання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України 

 

ЄСПЛ вимагає, щоб умови надання допомоги за рахунок держави були 

досить чітко визначені, а процедура розгляду запиту на допомогу була 

прозорою і зрозумілою громадянам. Прецедентна практика ЄСПЛ з цього 

приводу доволі чітка – невинесення уповноваженими органами формального 

рішення у відповідь на клопотання про надання безоплатної правової допомоги 

вважається порушенням (справа «A.B. проти Словаччини»). У справі 

«Бобровський проти Польщі» рішення, в якому не було вказано причин відмови 

в наданні безоплатної правової допомоги, було визнано протиправним і таким, 

що порушує право на доступ до правосуддя (справа «Бобровський проти 

Польщі»). Про позитивний обов’язок держави діяти активно у наданні 

безоплатної правової допомоги зазначено у справі «Талат Тунч проти 

Туреччини» [89, с. 5]: «Однозначним є те, що перешкоди, які стояли на шляху 

ефективного дотримання прав на захист, можна було подолати, якби 

національні органи, усвідомлюючи труднощі, з якими мав справу заявник, 

діяли активніше в напрямі забезпечення того, щоб заявник дізнався про 

можливість вимагати для себе безкоштовного адвоката за призначенням. Однак 

органи влади виявили пасивність, тим самим нехтуючи своїм обов’язком 

забезпечити рівність сторін у судовому процес» [32, c. 367]. 

Як вже було вище зазначено, держава у судовому процесі України 

забезпечує безоплатну правову допомогу, яка полягає в професійному 

представництві інтересів особи в суді. Відповідно до ст. 15 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» суб’єктами надання безоплатної вторинної 

правової допомоги в Україні є: 1) центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 2) адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу [110]. 
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На наш погляд, віднесення законодавцем центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги до суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги не є правильним. По-перше, центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є територіальними відділеннями Координаційного центру з 

надання правової допомоги, що утворюються безпосередньо Міністерством 

юстиції України. Основна функція центрів зводиться до перевірки звернень 

осіб про надання безоплатної правової допомоги, прийняття рішень про 

надання такої допомоги та призначення адвоката. По-друге, центри з надання 

безоплатної правової допомоги не є суб’єктами професійної правничої 

допомоги, до яких Конституцією України віднесено винятково адвокатів. По-

третє, безпосереднє надання вторинної безоплатної правової допомоги 

здійснюється винятково адвокатами, а не центрами з надання безоплатної 

правової допомоги. 

З огляду на це вважаємо, що єдиними суб’єктами надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України є адвокати, яких включено до 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. Слід 

акцентувати увагу на тому, що виходячи з ст. 15 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» будь-які інші особи не мають права надавати 

безоплатну правову допомогу. Нагадаємо, що відповідно до процесуальних 

кодексів України (ЦПК України [179], ГПК України [27], КПК України [69], 

КАС України [57]) при розгляді спорів, що виникають із трудових відносин, а 

також справ у малозначних спорах (малозначні справи) представником може 

бути особа, яка досягла вісімнадцяти років та має цивільну процесуальну 

дієздатність. Зазначені положення процесуальних кодексів не стосуються 

безоплатної правової допомоги. Повністю підтримуємо підхід законодавця, 

оскільки в протилежному випадку якість безоплатної правової допомоги була б 

під сумнівом. Крім того, надання безоплатної правової допомоги у судовому 

процесі України винятково адвокатами є нормальною практикою іноземних 

держав. 
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Характеризуючи адвокатів як єдиних суб’єктів надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України, слід зазначити, що між 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» та Законом України 

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність» простежується незначний правовий 

дисонанс в обсязі повноважень адвоката. Про цю проблему зокрема пише В.О. 

Святоцька [149, с. 38]. Так, виходячи з ч. 1 ст. 25 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» адвокати, які здійснюють надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України, мають право: 

1) представляти права і законні інтереси осіб, які потребують безоплатної 

вторинної правової допомоги, в судах, інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування, перед іншими особами на підставі доручення 

Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

2) запитувати й отримувати документи та інші матеріали або їх копії, 

необхідні у зв’язку з наданням безоплатної вторинної правової допомоги в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами; 

3) збирати відомості з метою використання їх під час захисту прав і 

законних інтересів осіб, які мають право на отримання безоплатної вторинної 

правової допомоги; 

4) ознайомлюватися в органах державної влади, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях з необхідними 

для забезпечення ефективного правового захисту документами, крім тих, що є 

державною таємницею; 

5) інформувати Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

про настання обставин, що передбачають припинення надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у випадках, передбачених частиною першою 

статті 23 цього Закону; 

6) на належну оплату діяльності з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги [110]. 
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Однак передбачені ст. 25 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» права адвоката суттєво різняться від професійних прав, 

передбачених ст. 20 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Уважаємо, що в цьому випадку має місце недолік законодавчої 

техніки і в питанні обсягу професійних прав адвоката. Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» є спеціальним по відношенню до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». Професійні права адвоката не 

можуть бути усіченими тільки на тій підставі, що він надає безоплатну правову 

допомогу. 

З огляду на те, що до безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України допускаються далеко не всі адвокати, потрібно зупинитися на питанні 

щодо порядку включення адвокатів до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2011 року № 1362 затверджений порядок і умови 

проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги [116]. Рішення про проведення 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, приймається Міністерством юстиції України за 

поданням Координаційного центру з надання правової допомоги. Зазначене 

рішення повинно містити найменування адміністративно-територіальної 

одиниці (одиниць), на території якої (яких) проводиться конкурс, період його 

проведення, назву дистанційного курсу, що має пройти адвокат до початку 

першого етапу конкурсу, посилання на адресу веб-сторінки, створеної для 

реєстрації адвокатів для участі у конкурсі, а також мінімальні оцінки за кожним 

етапом конкурсу та підсумкову оцінку адвоката, достатні для його включення 

до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, іншу 

необхідну інформацію. 

Безпосереднє проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги, здійснюється комісіями, 

які утворюються головними територіальними управліннями юстиції в 
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Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. Комісія 

утворюється на території адміністративно-територіальної одиниці, в якій 

оголошено конкурс, у складі не менше як 7 та не більш як 9 осіб. Персональний 

склад комісії затверджується відповідним головним територіальним 

управлінням. При цьому головою комісії визначається директор відповідного 

регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або 

особа, яка виконує його обов’язки, секретарем - інший працівник зазначеного 

центру. Склад комісії формується, зокрема, з представників адвокатури, 

головного територіального управління юстиції, центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також суддів, представників громадських 

об’єднань та закладів вищої юридичної освіти (за їх згодою) [116]. 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 

року № 1362 обов’язковими умовами проведення конкурсу є відкритість, 

прозорість, запобігання виникненню конфлікту інтересів під час його 

проведення, захист персональних даних та до моменту завершення конкурсу - 

конфіденційність результатів оцінювання адвокатів. Під час проведення 

конкурсу комісія та її члени забезпечують: 1) дотримання принципу 

змагальності адвокатів та створення можливості для участі у ньому кожного 

адвоката; 2) рівний доступ адвокатів до інформації про порядок та умови 

проведення конкурсу [116]. 

Конкурс з відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, проводиться в два етапи: 

1) на першому етапі комісія розглядає надіслані Координаційним центром 

скановані копії документів адвоката та на підставі інформації, що міститься у 

зазначених документах, оцінює адвоката за критеріями стажу адвокатської 

діяльності, наявності або відсутності застосування до адвоката дисциплінарних 

стягнень, а також ураховує результат проходження адвокатом дистанційного 

курсу; 

2) на другому етапі конкурсу комісією проводиться індивідуальна 

співбесіда з адвокатом. Під час проведення зазначеної співбесіди адвокат 
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оцінюється за критеріями мотивації до надання безоплатної правової допомоги, 

комунікабельності, емоційної врівноваженості та вміння представити приклади 

надання ним правової допомоги. 

Слід звернути увагу, що подібний порядок обрання адвокатів, які мають 

право надавати безоплатну правову допомогу, зазнає постійної критики з боку 

Національної асоціації адвокатів України. Так, останні кілька років підряд у 

своїх звітах Національна асоціація адвокатів України пише про те, що 

серйозним викликом для незалежної адвокатури є порядок допуску адвокатів до 

системи безоплатної правової допомоги через штучне створення бар’єрів, 

якими є бюрократичні конкурси з відбору адвокатів. Подібний підхід держави є 

не тільки концептуально неправильним, але фактично також є формою 

державного регулювання та навіть вибіркового контролю над тим, яким 

адвокатам дозволяється практикувати в системі безоплатної правової допомоги. 

Останнє є неприпустимим, оскільки всі адвокати вже пройшли підготовку та 

підтвердили свою кваліфікацію під час складання кваліфікаційного іспиту. 

Крім того, якість їхньої роботи має оцінювати кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія, а не чиновники з Міністерства юстиції України. Така система очевидно 

суперечить принципу саморегулювання адвокатури та адвокатської діяльності, 

її незалежності від держави та недискримінації при користуванні правом на 

здійснення адвокатської діяльності [151, с. 10-11]. 

Оцінюючи цю проблему, вважаємо, що всі без винятку адвокати повинні 

мати право безперешкодно надавати безоплатну правову допомогу і проведення 

будь-яких додаткових конкурсів та перевірок є зайвим. Таку позицію висловило 

98% опитаних адвокатів (Додаток А, табл. А. 9). Аналогічна практика існує у 

провідних країнах Європейського Союзу, зокрема Великій Британії, Німеччині 

та Нідерландах. У цих державах не вимагається проходження адвокатами 

додаткової кваліфікаційної перевірки для можливості надання безоплатної 

правової допомоги. Як зазначено в звіті Ради Європи, Міністерство юстиції 

України та Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги 

займають протилежну позицію і вважають, що для надання безоплатної 
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правової допомоги адвокати повинні отримати додаткову кваліфікацію, щоб 

уважатися спеціалістами. Аргументація такої позиції наступна: 

1) система безоплатної правової допомоги є якісно новим видом діяльності 

адвокатури і надання безоплатних правничих послуг має низку труднощів; 

2) система безоплатної правової допомоги супроводжується 

впровадженням нового Кримінального процесуального кодексу України; 

3) в Україні існує об’єктивна потреба в повному застосуванні 

Європейської конвенції із захисту прав людини; 

4) окремі адвокати, які отримали свідоцтво до запровадження системи 

безоплатної правової допомоги в Україні (у 2012 році), були у дуже тісних 

стосунках з міліцією, прокурорами або навіть судовими органами і, як наслідок, 

не можуть здійснювати незалежне представництво 

підозрюваних/обвинувачених, в якому інтереси осіб повинні бути пріоритетом 

[96, с. 53]. 

Уважаємо, що наведені вище аргументи не є достатніми для того, щоб 

ставити під сумнів кваліфікацію всіх адвокатів України. Проведення органами 

юстиції додаткової перевірки адвокатів є прямим втручанням держави в 

самоврядний інститут адвокатури. На нашу думку, останнє прямо суперечить 

ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», де зазначено, 

що адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, їх посадових та службових осіб, а також те, що держава 

створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання 

гарантій адвокатської діяльності. По суті, в цьому випадку має місце втручання 

держави в діяльність самоврядного інституту адвокатури. З огляду на це 

вважаємо, що потрібно скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2011 року №1362, а також передбачити в Законі України «Про 

безоплатну правову допомогу в Україні» те, що суб’єктами надання 

безоплатної вторинної правової допомоги є всі без винятку адвокати. 

Роль центрів з надання безоплатної правової допомоги зводиться до 

перерозподілу справ між адвокатами. Так, особи, які бажають скористатися 
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своїм правом на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України, 

повинні звернутися із письмовою заявою до будь-якого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги або територіального органу юстиції 

незалежно від місця реєстрації свого проживання або тимчасового перебування 

особи. У випадку, якщо йдеться про неповнолітніх, недієздатних або обмежено 

дієздатних осіб, то звернутися до зазначених органів повинні законні 

представники таких осіб (опікуни, піклувальники). 

Після отримання від особи письмової заяви про надання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України відповідні центри зобов’язані 

розглянути цю заяву протягом 10 днів і прийняти рішення, чи буде такій особі 

надаватися безоплатна правова допомога. У випадку, якщо заява була 

адресована територіальному органу юстиції, останній протягом 3 днів 

зобов’язаний надіслати заяву до центру з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, діяльність якого поширюється на територію відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. При прийнятті рішення 

відповідальний центр перевіряє, чи відповідає суб’єкт звернення критеріям ст. 

14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», а також чи є взагалі 

підстави для надання такої допомоги у судовому процесі України. Якщо особа 

не має підстав для отримання безоплатної вторинної правової допомоги, 

відповідальний центр приймає рішення про відмову в наданні безоплатної 

вторинної правової допомоги і надсилає копію цього рішення особі, яка 

звернулася про надання такої допомоги, з одночасним роз’ясненням порядку 

оскарження рішення про відмову в наданні безоплатної вторинної правової 

допомоги (ч. 4 ст. 19 Закону України «Про безоплатну правову допомогу») 

[110]. 

Після прийняття рішення про надання безоплатної правової допомоги 

особі у судовому процесі України відповідальний центр призначає адвоката, 

який надає безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі за 

контрактом. При цьому під час призначення адвоката враховуються його 

спеціалізація, досвід роботи, навантаження, складність справ, у яких адвокат 
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бере участь. У разі неможливості призначення адвоката, який надає безоплатну 

правову допомогу на постійній основі за контрактом, відповідальний центр 

укладає договір з адвокатом, включеним до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Таким чином, особа, яка потребує безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України, звертається до центру з надання безоплатної 

правової допомоги і останній самостійно приймає рішення. За таких умов особа 

фактично позбавлена права на ефективну правову допомогу, гарантовану 

Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, а також практикою 

Європейського суду з прав людини, оскільки обрання адвоката віднесено до 

виняткової компетенції центру з надання безоплатної правової допомоги. 

Наявні положення статей 19-22 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» схильні вважати такими, що напряму порушують ст. 59 Конституції 

України, а також базові принципи Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод. 

Для справедливості потрібно також навести офіційну позицію 

Європейського Суду з прав людини щодо цього питання. Зокрема, у справі 

«Кройсант проти Німеччини» [194] ЄСПЛ постановив, що, незважаючи на 

важливість фідуціарних відносин між адвокатом і клієнтом, право на вибір 

адвоката не можна вважати абсолютним. Право на правову допомогу 

обов’язково стає предметом обмежень у тому випадку, коли йдеться про 

надання такої допомоги на безоплатній основі. При призначенні державою 

адвоката повинні враховувати побажання обвинуваченого, однак суди можуть 

не брати їх до уваги, коли є достатні підстави вважати, що це необхідно в 

інтересах правосуддя [22, с. 177]. 

Національна асоціація адвокатів України з цього приводу постановила, що 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» сприяє дискримінації за 

матеріальною та майновою ознакою, що є порушенням права на справедливий 

суд та заборони будь-якої дискримінації. Особи з фінансовими ресурсами 

мають змогу вільно обрати собі адвоката за своїм вибором (тобто укласти з ним 
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угоду про надання правової допомоги), тоді як ті, хто таких ресурсів не має, 

позбавлені будь-якого права вибору та змушені погодитися на адвоката, якого 

їм на свій вибір надасть (призначить) центр безоплатної правової допомоги 

[151, с. 8]. 

Неможливість особи самостійно обрати свого адвоката у судовому процесі 

України супроводжується також проблемою заміни такого адвоката, який був 

призначений центром з надання безоплатної правової допомоги. Відповідно до 

ч. 1 ст. 24 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» адвоката, який 

надає безоплатну вторинну правову допомогу, може бути замінено у разі: 1) 

хвороби адвоката; 2) неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань за 

умовами договору; 3) недотримання ним порядку надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 4) виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу [110]. У всіх випадках заміна 

адвоката здійснюється на підставі рішення того центру, який призначив 

відповідного адвоката. Проблема полягає в тому, що особа не може самостійно 

звернутися до суду із клопотанням про заміну адвоката, хоча дії такого 

адвоката в судовому процесі напряму стосуються прав та обов’язків цієї особи. 

З іншої сторони, цілком зрозумілою є позиція законодавця, адже безпідставні 

заміни адвокатів за рахунок держави можуть призвести до формування 

негативної практики зловживання процесуальними правами, коли особи, які 

отримують безоплатну правову допомогу у судовому процесі України, будуть 

систематично заявляти неодноразові клопотання про заміну щойно 

призначеного адвоката з суб’єктивних причин. 

Іншою проблемою є питання якості надання адвокатом безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України. Відповідно до ч. 2 ст. 25 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» оцінка якості, 

повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної вторинної правової 

допомоги здійснюється за зверненням органу (установи), уповноваженого 

законом на надання безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для 

цієї мети радами адвокатів регіонів [110]. Тобто особі, яка отримує безоплатну 
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правову допомогу у судовому процесі України і котра вважає, що адвокат діє 

несумлінно, єдиним виходом буде звернення до центру з надання безоплатної 

правової допомоги, який призначив відповідного адвоката. Після цього центр 

повинен звернутися до комісії, утвореної радою адвокатів регіону, з клопотання 

перевірити якість надання адвокатом безоплатної правової допомоги. 

Наступною проблемою безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України є непрозорий розподіл справ між адвокатами. Практика показує, що 

центри з надання безоплатної правової допомоги довільно розподіляють справи 

між адвокатами, які мають право надання такої допомоги. Тобто, йдеться про 

«ручний» розподіл справ державою між адвокатами, які мають право надання 

безоплатної правової допомоги. Існує також ризик впливу центрів з надання 

безоплатної правової допомоги на призначуваних ними адвокатів. У контексті 

цього головним недоліком Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

є відсутність ефективного механізму контролю за діяльністю центрів з надання 

безоплатної правової допомоги.  

Серед проблемних питань надання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України потрібно також виокремити питання оплати праці 

адвокатів. Постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року 

№ 465 затверджений Порядок оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, а також 

Методика обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу [100]. Виплата адвокатам винагороди за надану 

ними правову допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої 

допомоги, здійснюються один раз на місяць не пізніше останнього робочого 

дня цього місяця на підставі доручення для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та акту надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

відповідними додатками, складеного за формою, затвердженою Міністерством 

юстиції України. Адвокат подає складений ним акт до відповідного центру з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у строки, визначені у 

контракті (договорі). 
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Проблема полягає в тому,що центри безоплатної правової допомоги 

вимагають від адвокатів надання як доказів документи, необхідні для 

отримання винагороди за надання безоплатної правової допомоги, і які можуть 

містити адвокатську таємницю. В результаті низка осіб з системи безоплатної 

правової допомоги (наприклад, керівники та посадовці центрів безоплатної 

правової допомоги) отримують доступ до матеріалів, на які поширюється 

адвокатська таємниця. Це є порушенням законодавства України та 

міжнародних стандартів [151, с. 9]. Відтак, система безоплатної правової 

допомоги забезпечена таким чином, що центри з надання безоплатної правової 

допомоги отримують повний доступ до адвокатського досьє. Останнє, в свою 

чергу, підриває базові засади адвокатури як незалежного самоврядного органу. 

Як вже було зазначено вище, пропонуємо, щоб функцію контролю діяльності 

адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу у судовому процесі 

України, здійснювати ради адвокатів відповідних регіонів. За центрами з 

надання безоплатної правової допомоги можна залишити загальну функцію 

моніторингу без права доступу до матеріалів адвокатського досьє. 

 

 

3.3 Правове регулювання отримання безоплатної правової допомогу у 

судовому процесі України 

 

Правове регулювання отримання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України є одним із найменш досліджених у правовій 

літературі попри те, що Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 

досить чітко визначає перелік осіб, які отримують таку допомогу, а також тим, 

що цей Закон повністю запрацював тільки з 1 січня 2015 року. На перший 

погляд, на рівні правової матерії це питання врегульовано чітко та однозначно. 

Однак на практиці виникає низка проблем у процесі реалізації особами свого 

права на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України. 

Актуальність окресленого питання обумовлено насамперед тим, що від нього 
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залежить реальна, а не просто формальна можливість осіб отримати безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі України. 

Дослідження питання суб’єктів, які отримують безоплатну правову 

допомогу у судовому процесі України, варто розпочати з Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, оскільки на її основі побудована 

система безоплатної правової допомоги України. Так, у ст. 6 «Право на 

справедливий суд» у пункті «с» частини 3 цієї Конвенції закріплено, що 

кожний обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право 

захищати себе особисто чи використовувати правову допомогу захисника, 

вибраного на власний розсуд, або (за браком достатніх коштів для оплати 

правової допомоги захисника) одержувати таку допомогу безоплатно, коли 

цього вимагають інтереси правосуддя [61]. Аналогічна норма закріплена у 

ст. 14 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права [79]. Як було 

вже підкреслено, незважаючи на те, що положення цих міжнародних актів 

стосуються кримінального судочинства, Радою Європи та ЄСПЛ вони також 

були поширеними на цивільне, господарське та адміністративне судочинство. 

Відповідно до процитованих вище положень міжнародних документів 

особа має право на безоплатну правову допомогу за наявності одночасно двох 

умов: 1) брак коштів для оплати правової допомоги захисника – так званий 

«фінансовий критерій»; 2) якщо це необхідно в інтересах правосуддя – так 

званий «юридичний критерій» [96, ст. 21]. С. В. Оверчук, який досліджував 

судову практику ЄСПЛ у контексті питання безоплатної правової допомоги, 

дійшов аналогічного висновку, що ЄСПЛ у своїй практиці виділив дві умови 

забезпечення права людини на безоплатну правову допомогу: 1) «умова стану» 

(«тест на бідність, нужденність»), в основі якої лежить фінансовий критерій, що 

дозволяє визначити брак у особи достатніх коштів для оплати юридичної 

допомоги захисника; 2) «умова суті» («тест на наявність інтересів 

правосуддя»), яка пов’язує надання безоплатної юридичної допомоги з 

вимогами інтересів правосуддя [89, с. 10]. 
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З огляду на це доходимо висновку, що міжнародні стандарти захисту прав 

людини, а також практика ЄСПЛ базуються на тому, що право на безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі повинні мати не всі особи, а тільки ті, які 

дійсно цього потребують. Тобто, право на безоплатну правову допомогу у 

судовому процесі України не є абсолютним. Базовими умовами надання 

безоплатної правової допомоги є відсутність у особи коштів на самостійне 

забезпечення собі правових послуг, а також за умови, якщо цього вимагають 

інтереси правосуддя. Перейдемо до висвітлення сутності «фінансового 

критерію», а також «критерію інтересів правосуддя». 

У справі «Сантамброджо проти Італії» ЄСПЛ сформував чітку позицію 

щодо умови фінансового стану особи, який повинен використовуватися при 

перевірці підстав для надання безоплатної правової допомоги. По-перше, до 

виняткової компетенції кожної держави віднесено встановлення правил щодо 

фінансового критерію, зокрема, фінансового порогу і методів перевірки того, 

чи має особа право на отримання правової допомоги. По-друге, критерії та 

методика відбору справ, за якими надається право на правову допомогу, 

повинні бути чіткими і система повинна забезпечувати вагомі процедурні 

гарантії проти свавілля під час фінансової оцінки для вирішення питання, чи 

має особа право на правову допомогу [204]. 

З огляду на це доходимо висновку, що ні Конвенція про захист прав та 

основоположних свобод людини, ні практика ЄСПЛ не визначають чітких 

фінансових порогів, які є необхідними для обов’язкового надання безоплатної 

правової допомоги. Останнє обумовлено тим, що це питання віднесено до 

суверенітету кожної окремо взятої держави, яка повинна самостійно його 

врегулювати. Тобто, кожна держава самостійно врегульовує «тест на 

нужденність» у наданні безоплатної правової допомоги. Разом із тим, ЄСПЛ 

чітко постановив, що в кожній державі повинна бути встановлена максимально 

прозора і неупереджена процедура отримання безоплатної правової допомоги. 

Проведений аналіз дозволяє також стверджувати, що загалом 

Європейський Суд дотримується у своїх рішеннях тієї позиції, що тягар 
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доказування відсутності грошей покладається на особу, яка звертається за 

наданням безоплатної правової допомоги. Показовими з цього приводу є справа 

«Кройсант проти Німеччини» [199], а також справа «Орлов проти Росії» [201]. 

Водночас слід акцентувати увагу на тому, що критерій «відсутність у особи 

фінансових коштів» не слід доводити до абсурду. Так, ЄСПЛ з цього приводу 

зазначає, що особу слід уважати такою, що має право на правову допомогу за 

фінансовим критерієм, якщо існують «окремі ознаки» браку коштів і «немає 

чітких ознак протилежного». Останнє обумовлено тим, що на практиці особи не 

завжди можуть довести стовідсоткову відсутність у них коштів. 

У справі «Пакеллі проти Німеччини» ЄСПЛ поклав в основу свого рішення 

ознаки того, що заявник не мав змоги оплатити послуги адвоката, врахувавши 

його посилання на податкову звітність, а також той факт, що заявник був 

протягом двох попередніх років позбавлений волі і чекав перегляду своєї 

справи в апеляційному порядку з питань права. З огляду на відсутність ознак 

протилежного ЄСПЛ достатньо було того, що заявник займається 

підприємницькою діяльністю в малих масштабах і що його фінансовий стан був 

скромним. У результаті Суд визнав, що в особи не було достатніх коштів для 

оплати допомоги адвоката ( справа «Пакеллі проти Німеччини») [89, с. 17-18]. 

Наступною умовою для надання безоплатної правової допомоги є 

наявність «критерію інтересів правосуддя». У справі «Бенхем проти 

Сполученого Королівства» висвітлюється сутність цього критерію, а також 

порядок його застосування. Критерій «в інтересах правосуддя» означає, що під 

час вирішення питання про надання безоплатної правової допомоги 

уповноважені органи держави зобов’язані враховувати тяжкість злочину, 

складність справи, а також спроможність обвинуваченого захищати себе 

самостійно. Немає необхідності в тому, щоб відповідати всім цим трьом 

вимогам у кожній окремій справі, – для надання правової допомоги достатньо 

однієї. З огляду на суворість покарання, яке загрожувало Бенхему, та на 

складність застосованих правових норм, Суд уважає, що інтереси правосуддя – 

з погляду необхідності забезпечення справедливого судового розгляду –
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вимагали надання заявникові безоплатного правового представництва під час 

провадження в маґістратському суді [192]. 

Аналогічний підхід застосовано у справі «Кваранта проти Швейцарії», яка 

також уважається класичною щодо сутності критерію «в інтересах 

правосуддя». Особисті якості заявника та обставини справи ускладнювали 

розгляд судової справи – іноземець; немає офіційних джерел доходу, крім 

соціальних виплат; відсутність освіти; наявність великої кількості судимостей 

та кримінального минулого; наркозалежність тощо. У зв’язку з цим 

незабезпечення особи професійним адвокатом позбавили її можливості 

належним чином представляти свої інтереси перед слідчим суддею і 

кримінальним судом [203]. 

З цього приводу показовою також є справа ЄСПЛ «Тваліб проти Греції». 

Суд постановив, що виходячи із обставин справи самостійним фактором, який 

визначав необхідність надання особі безоплатної правової допомоги, є 

складність касаційного судочинства. Зокрема, складність касаційного 

судочинства була обумовлена тим, що сторони на слуханнях у Касаційному 

Суді повинні бути представлені адвокатами. До того ж підготовка до судових 

засідань потребує професійних знань та досвіду. З огляду на те, що заявник є 

іноземцем, який не знає ні грецької мови, ні правової системи Греції, особа не 

змогла належним чином підготувати апеляційну скаргу і вказати будь-які 

підстави для апеляції. Останнє призвело до того, що апеляцію визнали 

неприйнятною. Виходячи із обставин справи, ЄСПЛ уважає, що інтереси 

правосуддя вимагали, щоб заявникові в зв’язку з його наміром подати апеляцію 

до Касаційного Суду надали безоплатну правову допомогу [198]. 

Резюмуючи проведене дослідження практики ЄСПЛ, «критерій інтересів 

правосуддя» означає, що безоплатна правова допомога повинна бути 

забезпечена особі державою у тому випадку, якщо в протилежному разі 

неможливим є винесення справедливого рішення суду, яке б відповідало 

засадам верховенства права. З огляду на те, що в кожному конкретному 

випадку фабула справи є індивідуальною, то не може бути єдиного 
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універсального підходу до всіх судових справ. На нашу думку, «інтереси 

судочинства» базуються на основному завданні судочинства – справедливий, 

неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення судових справ з метою 

ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи 

інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави. 

Тобто, безоплатна правова допомога у судовому процесі України повинна 

надаватися в тому випадку, якщо в протилежному разі окреслене завдання 

судочинства об’єктивно неможливо виконати. 

Переходячи власне до України, перелік суб’єктів, які мають право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, чітко закріплений у ст. 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». Виокремимо з цього переліку 

винятково ті категорії суб’єктів, які мають право на отримання безоплатної 

правової допомоги у судовому процесі України: 

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній 

середньомісячний дохід не перевищує двох розмірів прожиткового 

мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до закону для осіб, 

які належать до основних соціальних і демографічних груп населення; 

2) інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість 

пенсії, у розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб; 

3) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які 

постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; 

4) внутрішньо переміщені особи; 

5) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту», - з моменту подання 

особою заяви про визнання біженцем або особою, яка потребує 

додаткового захисту в Україні, до прийняття остаточного рішення за 

заявою; 
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6) іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації та 

забезпечення примусового видворення, з моменту затримання; 

7) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають 

особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, 

які належать до числа жертв нацистських переслідувань; 

8) особи, які перебувають під юрисдикцією України і звернулися для 

отримання статусу особи, на яку поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

9) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи – на правові послуги 

протягом розгляду справи в суді; 

10) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної 

допомоги в примусовому порядку – на правові послуги протягом розгляду 

справи в суді; 

11) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України; 

12) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі [110]. 

М.В. Оніщук підкреслює, що право на безоплатну первинну правову 

допомогу має необмежене коло осіб, які перебувають під юрисдикцією України 

(стаття 8). Перелік же суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу є вичерпним і його можна класифікувати за ознаками: фінансово-

матеріального стану особи; віку особи; застосування заходів адміністративно-

правового та кримінально-правового впливу держави на особу; спеціального 

статусу особи (біженці, ветерани війни, реабілітовані); юридичного аспекту 

психофізичного стану особи; міжнародно-правових зобов’язань України (стаття 

14) [41, с. 28]. 

На нашу думку, всіх суб’єктів, які отримують безоплатну правову 

допомогу у судовому процесі України, умовно можна поділити на п’ять 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3551-12
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категорій: 1) малолітні та неповнолітні особи, які в силу свого віку не можуть 

самостійно себе захистити; 2) обмежено дієздатні та недієздатні особи, які в 

силу свого стану не можуть себе захистити; 3) малозабезпечені особи, які в 

силу своїх малих доходів не можуть самостійно дозволити собі послуги 

професійного адвоката; 4) особи, котрі мають спеціальний правовий статус 

(інваліди, ветерани війни, діти-сироти і т.п.); 5) особи, які хоча і не наділені 

спеціальним правовим статусом, однак опинились у складних життєвих 

обставинах (внутрішньо переміщені особи, реабілітовані особи, постраждалі 

особи від домашнього насилля тощо). 

М.В. Оніщук пише, що з огляду на те, що перелік суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу є вичерпним, то такий казуїстичний 

підхід із переліком різних обставин не охоплює усі випадки. У зв’язку з чим 

висловлюються зауваження, щодо таких суб’єктів права на безоплатну правову 

допомогу, наприклад, не ввійшли інваліди, постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні батьки, одинокі матері тощо [41, с. 28]. 

В цілому варто погодитись із цим твердженням, оскільки на практиці дійсно 

наявно значно більше категорій суб’єктів, які потребують безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України. Пропонуємо переглянути ст. 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» та доповнити її іншими соціально 

вразливими верствами населення (особи, постраждалі внаслідок 

Чорнобильської катастрофи, багатодітні батьки, одинокі матері тощо). 

Разом із тим, об’єктивно оцінюючи українську модель суб’єктів, які мають 

право на безоплатну правову допомогу у судовому процесі, можемо 

констатувати, що в цілому положення Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» відповідають Конвенції про захист прав і основоположних 

свобод людини, а також практиці ЄСПЛ. «Фінансовий критерій», а також 

«критерій інтересів правосуддя» повність дотримуються при визначенні 

суб’єктів, які мають право на безоплатну правову допомогу. 

Незважаючи на те, що Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 

досить детально прописує суб’єктів, які мають право на безоплатну правову 
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допомогу, на рівні механізму реалізації цими суб’єктами своїх прав виникає 

низка проблем. Здійснивши системне дослідження законодавства, а також 

правозастосовчої практики, зосередимо увагу на окремих проблемних питаннях 

реалізації зазначеними вище категоріями осіб свого права на безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі України. 

Насамперед потрібно зазначити, що будь-яка особа, яка відповідає 

наведеним критеріям, має право на отримання безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України. Для цього такій особі необхідно звернутися до будь-

якого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги або до 

територіального органу юстиції за місцем фактичного проживання незалежно 

від реєстрації місця проживання чи місця перебування особи. Протягом десяти 

днів повинно бути рішення про надання або відмову у наданні безоплатної 

правової допомоги. 

Однак право на звернення за безоплатною правовою допомогою має 

винятково особа, яка досягла повноліття і є повністю дієздатною. Тобто, якщо 

йдеться про дітей, недієздатних або обмежено дієздатних осіб, то з відповідним 

клопотанням повинні звертатися законні представники дітей (батьки, органи 

опіки та піклування, інші особи). Іншого механізму реалізації права на 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України законодавство не 

передбачає. Аналогічне питання стосується осіб, які безвісно пропали і 

об’єктивно не можуть самостійно захищати свої права в судовому порядку. 

Г.О. Світлична вдало підкреслила, що запроваджена у національному 

законодавстві модель надання безоплатної правової допомоги не передбачає 

обов’язковість її надання. Законом встановлено вичерпний перелік суб’єктів 

права на безоплатну правову допомогу та вичерпне коло осіб, за зверненням 

яких така допомога може бути надана рішенням центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, на підставі якого призначається адвокат із складу 

включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу (ст. 14, 15, 18, 19 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»). Вченою пропонується, що у випадку, коли зацікавлена особа не 
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може з об’єктивних причин проявити свою волю та бажання отримати правову 

допомогу (неповнолітні, недієздатні, безвісно відсутні особи), а суб’єкти, які 

наділені правом звернення з відповідною заявою, з якихось причин його не 

реалізують, правова допомога має надаватися за вимогою суду, який розглядає 

справу. З цією метою суд має бути включений до складу суб’єктів, за 

ініціативою яких може надаватися безоплатна правова допомога адвокатом за 

призначенням [147, с. 292]. 

Незважаючи на те, що подібна пропозиція не є поширеною в правовій 

доктрині, схильні все ж її підтримати і вважаємо, що суд повинен бути 

наділений правом на звернення до центру з надання безоплатної правової 

допомоги. Зрозуміло, що йдеться винятково про випадки, коли одночасно 

виконуються наступні умови: 1) справа перебуває на судовому розгляді; 

2) учасником судового процесу виступає неповнолітня, недієздатна або 

безвісно відсутня особа; 3) законні представники не виконують своїх обов’язків 

щодо представництва неповнолітніх, недієздатних або безвісно відсутніх осіб. 

Уважаємо, що в такому випадку суд не виходитиме за межі своїх повноважень і 

порушення принципів правосуддя, оскільки відповідно до ст. 2 Закону України 

«Про судоустрій і статус суддів» суд, здійснюючи правосуддя на засадах 

верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд та повагу 

до інших прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а 

також міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України. Інакше такі категорії осіб, як неповнолітні, 

недієздатні або безвісно відсутні, не матимуть належного захисту своїх прав у 

межах судового процесу України і, відповідно, їм не буде забезпечено права на 

справедливий суд. 

Наступною серйозною проблемою є питання перевірки осіб на предмет їх 

середньомісячного доходу, пенсії або допомоги, що призначається замість 

пенсії. Національна асоціація адвокатів України з цього приводу наголосила, 

що в Україні досі не встановлено критеріїв надання безоплатної правової 

допомоги малозабезпеченим громадянам. Результатом є те, що правова 
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допомога надається за бюджетні кошти всім без винятку особам без урахування 

їх майнового стану [151, с. 8]. Окреслена ситуація не відповідає меті та 

завданням Закону України «Про безплатну правову допомогу», адже право на 

безоплатну правову допомогу не є абсолютним і повинно надаватися винятково 

малозабезпеченим та вразливим верствам населення. Більше того, Державний 

бюджет України об’єктивно не зможе витримати навантаження безсистемного 

фінансування безоплатної правової допомоги. 

Оцінюючи цю проблему, визначимо наші висновки. По-перше, Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» не окреслює період, за який 

повинен бути розрахований середньомісячний дохід особи, котра має намір 

скористатися своїм правом на безоплатну правову допомогу. По-друге, Закон 

не враховує доходу інших членів сім’ї. Це означає, що право на безоплатну 

правову допомогу можуть мати особи із цілком забезпечених сімей. З огляду на 

це сьогодні існує нагальна потреба внести зміни до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» і чітко врегулювати механізм перевірки 

майнового стану особи, яка має намір скористатися безоплатною правовою 

допомогою. 

Право на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України мають 

громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про 

правову допомогу, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою 

України, а також іноземці та особи без громадянства відповідно до 

міжнародних договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори 

зобов’язують держав-учасниць надавати певним категоріям осіб безоплатну 

правову допомогу (ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»). Це положення слід розглядати разом і з положеннями частини 

першої статті 26 Конституції України та частини першої статті 3 Закону 

України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». Закон 

передбачає, що «іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні 

на законних підставах, користуються тими самими правами і свободами, а 

також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, 
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встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами 

України». Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги 

стверджує, що на практиці всі іноземні громадяни та особи без громадянства 

можуть отримати безоплатну правову допомогу. Щоб унеможливити 

помилкове тлумачення Закону України «Про безоплатну правову допомогу», 

що на практиці може тягнути за собою виключення осіб, які не є громадянами 

України, статтю 14 Закону слід змінити, щоб передбачити надання правової 

допомоги незалежно від громадянства одержувача [96, с. 26]. 

Окрему увагу варто приділити такій категорії суб’єктів, як внутрішньо 

переміщені особи, оскільки після 2014 року в Україні відбулися вимушені хвилі 

масового внутрішнього переміщення осіб у зв’язку з тимчасовою анексією 

Автономної Республіки Крим, а також проведенням антитерористичної операції 

на сході України. Категорію «внутрішньо переміщені особи» було додано до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» порівняно недавно – 21 

грудня 2016 року прийняттям Закону України «Про Вищу раду правосуддя». 

Безумовно, позитивно оцінюємо цей крок законодавця з огляду на об’єктивні 

реалії на сході України. Разом із тим слід звернути увагу на окремі практичні 

проблеми, котрі виникають на практиці. 

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» внутрішньо переміщеною особою є громадянин 

України, іноземець або особа без громадянства, яка перебуває на території 

України на законних підставах та має право на постійне проживання в Україні, 

яку змусили залишити або покинути своє місце проживання у результаті або з 

метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту, тимчасової 

окупації, повсюдних проявів насильства, порушень прав людини та 

надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру [114]. 

Із цього визначення випливає, що внутрішньо переміщені особи – це не 

окремий правовий статус осіб, визначений будь-якими документами, а 

характеристика фактичних обставин, в яких опинились ці особи. Тобто, 

внутрішньо переміщеним особам не потрібно отримувати будь-яких довідок 
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або документів, які б підтверджували їх право на безоплатну правову допомогу. 

Крім цього, внутрішньо переміщені особи не повинні доводити відсутність у 

них коштів на правову допомогу. Однак на практиці проблема виникає в 

процесі ідентифікації осіб на предмет того, чи вони дійсно є внутрішньо 

переміщеними. З огляду на те, що правовий статус цієї категорії осіб не 

підтверджується жодними обов’язковими документами, цілком реальною є 

ситуація, коли особа штучно видає себе за внутрішньо переміщену особу, яка 

потребує безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. Значною 

проблемою також є факт того, що внутрішньо переміщені особи можуть не 

мати будь-яких документів, оскільки вони були втрачені. Іншим проблемним 

питання є статус документів, виданих органами на непідконтрольних Україною 

територіях. 

На нашу думку, центри з надання безоплатної правової допомоги при 

перевірці звернень внутрішньо переміщених осіб повинні встановити факт того, 

що ці особи є дійсно внутрішньо переміщеними. Найпростішим є варіант, коли 

особу включено в єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених 

осіб. У такому випадку особі достатньо надати довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщених осіб, а також документ, що посвідчує особу. 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» довідка про взяття на облік внутрішньо 

переміщених осіб засвідчує місце проживання таких осіб на період наявності 

підстав, зазначених у статті 1 цього Закону. 

Більш складним є випадок, коли особу не включено у зазначену базу 

даних, але така особа звертається за наданням безоплатної правової допомоги. З 

однієї сторони, у внутрішньо переміщених осіб не має обов’язку ставати на 

облік, отримувати документи про внутрішнє переміщення тощо. З іншої 

сторони, центри з надання безоплатної правової допомоги повинні від чогось 

відштовхуватися при перевірці підстав для надання безоплатної правової 

допомоги. Вважаємо, що достатнім повинен бути документ, що посвідчує особу 

і містить відмітку про реєстрацію місця проживання на території 



176 

 

адміністративно-територіальної одиниці, з якої було здійснено внутрішнє 

переміщення осіб. У випадку відсутності в документі такої відмітки, заявник 

повинен надати докази, що підтверджують факт його проживання на території 

адміністративно-територіальної одиниці, з якої було здійснено внутрішнє 

переміщення. Такими доказами можуть бути документи, які посвідчують право 

власності на рухоме та/або нерухоме майно, документи про освіту, документи 

про трудову діяльність, медичні документи, фото- та відеозаписи тощо. 

Окремою категорією осіб, які мають право на безоплатну правову 

допомогу у судовому процесі України, є особи, щодо яких суд розглядає справу 

про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи 

недієздатною та поновлення цивільної дієздатності фізичної особи. Слід 

зазначити, що ця категорія справ розглядається в окремому провадженні у 

порядку цивільного судочинства. Із заявою про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи або про визнання фізичної особи недієздатною 

можуть звернутися члені сім’ї такої особи, органи опіки та піклування, 

наркологічний або психіатричний заклад. Заява про обмеження права 

неповнолітньої особи самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією 

чи іншими доходами або позбавлення її цього права може бути подана 

батьками (усиновлювачами), піклувальниками, органом опіки та піклування. В 

розрізі цього на практиці проблемним є питання, коли особа в силу свого віку 

або дієздатності не може самостійно звернутися до центру з надання 

безоплатної правової допомоги, а її законні представники умисно цього не 

роблять. На нашу думку, в таких випадка суд повинен ініціювати надання 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі на час слухання справи. 

Право на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України мають 

особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку. Вказана категорія справ розглядається в окремому 

провадженні у порядку цивільного судочинства. Під наданням психіатричної 

допомоги в примусовому порядку слід розуміти надання такої допомоги у 

справах за заявою лікаря-психіатра про проведення психіатричного огляду 
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особи у примусовому порядку, про надання особі амбулаторної психіатричної 

допомоги та її продовження в примусовому порядку, та заявою представника 

психіатричного закладу про госпіталізацію особи до психіатричного закладу у 

примусовому порядку та про продовження такої госпіталізації [41, с. 28]. 

Розглядуючи суб’єктів, які мають право на безоплатну правову допомогу, 

В.В. Заботін пропонує визнати прогалиною положення п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», де передбачено, що право на 

безоплатну вторинну правову допомогу мають: діти-сироти; діти, позбавлені 

батьківського піклування; діти, які перебувають у складних життєвих 

обставинах; діти, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів. Учений пише про те, що законодавець не врахував, а в науковій 

літературі не звернули увагу на те, що на практиці можуть мати місце випадки, 

коли дитина (діти) взагалі залишається без піклування. Наприклад, суд, 

розглядаючи цивільну справу в порядку окремого провадження про обмеження 

цивільної дієздатності одного із батьків (за умови відсутності іншого), за 

наявності в нього дитини повинен залучити останню як зацікавлену особу. У 

цьому випадку виникає проблема, хто представлятиме інтереси такої дитини, 

адже вона є неповнолітньою, отже і процесуально недієздатною, а її законний 

представник не спроможний виконувати відповідні функції у судочинстві, бо 

щодо нього вирішується питання про обмеження його в цивільній дієздатності. 

Як наслідок, вказана дитина навряд чи зможе належним чином самостійно 

репрезентувати свої інтереси в суді. З огляду на це В.В. Заботін уважає за 

доцільне доповнити положення п. 2 ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» наступним змістом: «діти у справах про обмеження 

цивільної дієздатності, визнання недієздатним одного з їх батьків, у разі 

відсутності другого із батьків» [36, с. 36]. 

Наведену позицію В.В. Заботіна вважаємо помилковою з огляду на те, що 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» для всіх без винятку дітей 

передбачив право на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України. 

В Законі немає будь-яких обмежень або ж умов для того, щоб діти мали змогу 
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скористатися безоплатною вторинною правовою допомогою. В ситуації, 

окресленій В.В. Заботіним, орган опіки та піклування зобов’язаний завчасно 

звернутися в центр з надання безоплатної правової допомоги і забезпечити 

дитині безоплатного адвоката у судовому процесі. 

Серйозною проблемою вважаємо те, що суб’єкти, які отримують 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України, не звільнені від 

сплати судового збору і навіть не можуть претендувати на таке звільнення. На 

нашу думку, сплата судових зборів є перешкодою для малозабезпечених верств 

населення доступу до судового процесу України. 

За загальним правилом процесуальні кодекси України (ЦПК України [179, 

ГПК України [27], КПК України [69], КАС України [57]) закріплюють, що суд, 

ураховуючи майновий стан сторони, може своєю ухвалою відстрочити або 

розстрочити сплату судового збору на визначений строк у порядку, 

передбаченому законом, але не більше як до ухвалення судового рішення у 

справі. З підстав, зазначених у частині першій цієї статті, суд у порядку, 

передбаченому законом, може зменшити розмір належних до сплати судових 

витрат, пов’язаних із розглядом справи, або звільнити від їх сплати. Однак 

Закон України «Про судовий збір» не передбачає звільнення від сплати 

судового збору суб’єктів, які отримують безоплатну правову допомогу. Таким 

чином, суд може відстрочити або розстрочити сплату судового збору, однак не 

може звільнити суб’єктів, які отримують безоплатну правову допомогу у 

судовому процесі України, від сплати судового збору. 

З цього приводу В.В. Заботін пропонує впровадити в процесуальне 

законодавство презумпцію, коли через відсутність у певного суб’єкта достатніх 

коштів для укладення договору про надання правової допомоги адвокатом він 

може звернутися за безоплатною правовою допомогою, включаючи й 

звільнення від сплати судового збору, до держави. Таким чином, вбачається, що 

закріплення вказаної категорії осіб серед суб’єктів отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги недоцільно, оскільки така підстава по суті не має 

відношення до їх матеріального становища, тому треба привести у 
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відповідність нормативні приписи Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» та Закону України «Про судовий збір» [36, с. 36]. 

Оцінюючи цю проблему, слід констатувати, що ЄСПЛ сформував 

однозначну позицію з цього приводу, яка полягає в тому, що у випадках, коли 

особа не може самостійно оплатити судовий збір для доступу до судового 

процесу, держава зобов’язана звільнити її від такого обов’язку. Так, у справі 

«Ейрі проти Ірландії» ЄСПЛ зазначив, що положення пункту 1 статті 6 

Конвенції про виконання зобов’язання забезпечити ефективне право доступу до 

суду не означає просто відсутність втручання, але й може вимагати вчинення 

позитивних дій у різноманітних формах з боку держави; не означає воно й 

беззастережного права на отримання безкоштовної правової допомоги з боку 

держави у судових спорах і так само це положення не означає надання права на 

безкоштовні провадження у судових справах. 

У справі «Креуз проти Польщі» ЄСПЛ постановив, що вимога сплати 

зборів судами у зв’язку з поданням позовів, які вони мають розглянути, не 

може вважатися обмеженням права доступу до суду, яке є саме по собі таким, 

що суперечить пункту 1 статті 6 Конвенції. Однак сума зборів, призначена у 

світлі конкретних обставин судової справи, включаючи спроможність заявника 

її сплатити та стадію, на якій перебував розгляд справи на той момент, коли 

обмеження було накладено, є важливими чинниками при визначенні того, 

скористалася ця особа своїм правом доступу до суду чи ні та чи мала «розгляд 

судом». Оцінюючи факти у справі Креуз проти Польщі Суд дійшов висновку, 

що органи судової влади Польщі не змогли забезпечити належного балансу між 

інтересами держави у стягненні судових зборів за розгляд позовів, з однієї 

сторони, та інтересом позивача у відстоюванні свого позову в суді, з другої. 

Збір, який вимагався від заявника за розгляд його справи, був надмірним. 

Унаслідок цього він утримався від позову, і його справу так і не було 

розглянуто судом. Це, на думку Суду, завдало шкоди самій суті його права на 

доступ до суду [159]. 
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Грунтуючись на практиці ЄСПЛ, уважаємо, що суб’єкти, які мають право 

на отримання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, 

повинні також бути звільненими від сплати судового збору. Інакше ці категорії 

осіб мають істотні обмеження в праві на справедливий суд. Так, наявність в 

особи права на безоплатну правову допомогу у судовому процесі України ще не 

означає, що така особа може реально нею скористатися, оскільки для 

ініціювання судового процесу обов’язково потрібно сплатити судовий збір. 

Ураховуючи те, що Закон України «Про безоплатну правову допомог» не 

передбачає сплати державою судових зборів за позовами суб’єктів, які мають 

право на отримання безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України, вважаємо за необхідне внести зміни в ст. 5 Закону України «Про 

судовий збір» і передбачити, що суб’єкти права на безоплатну правову 

допомогу, передбачені ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», звільняються від сплати судового збору. На нашу думку, останнє 

якісно покращить систему безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України. 

В.В. Заботін, який досліджував проблему безоплатної правової допомоги, 

доречним уважає поширити право на безоплатну правову допомогу у судовому 

процесі також на юридичних осіб приватного права. Вчений пропонує це 

зробити шляхом закріплення юридичних осіб приватного права серед суб’єктів 

права на безоплатну вторинну правову допомогу у разі відсутності у них коштів 

або якщо вони створені без мети одержання прибутку. Внаслідок цього 

зазначені юридичні особи отримають доступ до правових послуг, визначених у 

ст. 13 Закону України «Про безоплатну правову допомогу», що дозволить їм у 

повну міру користуватися правовою допомогою через інші інститути, що 

забезпечують надання такої допомоги. Аргументація такої позиції базується на 

тому, що юридичні особи можуть відстрочити або розстрочити сплату судового 

збору, а також тим, що до 2014 року юридичні особи мали змогу звернутися до 

прокурора, який представляв їх в суді у випадку наявності державного інтересу 

[34, с. 103-104]. 



181 

 

З цією пропозицією важко погодитись з огляду на саму мету Закону 

України «Про безоплатну правову допомог». По-перше, цей Закон спрямований 

на захист соціально вразливих верств населення, які не можуть собі дозволити 

самостійно оплачувати професійні правничі послуги. По-друге, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, а також Міжнародний пакт про 

громадянські і політичні права поширюються винятково на фізичних осіб і 

передбачають, що саме фізичні особи повинні мати право на безоплатну 

правову допомогу. По-третє, будь-які юридичні особи, незалежно від 

організаційно-правової форми, переслідують досягнення певних комерційних 

або некомерційних цілей. В обох випадках неприпустимим є витрачання коштів 

Державного бюджету на діяльність та розвиток приватних юридичних осіб, тим 

більше що держава не може сьогодні забезпечити правовою допомогою 

фізичних осіб. Резюмуючи зазначимо, що, на нашу думку, недоцільним є 

віднесення юридичних осіб до суб’єктів, які мають право на безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі України. 

 

Висновки до Розділу 3 

 

1. До моменту прийняття Верховною Радою України Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» 2 червня 2011 року і впровадження цього 

Закону в повному обсязі 1 липня 2015 року функція безоплатної правової 

допомоги фактично реалізувалася централізованою системою органів 

прокуратури. Останнє було пережитком радянської системи і постійно 

зазнавало критики з боку Венеціанської комісії та міжнародної спільноти. 

2. Управління системою надання безоплатної правової допомоги 

здійснюється Кабінетом Міністрів України та Міністерством юстиції України, 

до відання якого належить Координаційний центр з надання безоплатної 

правової допомоги. З огляду на це є всі підстави стверджувати, що система 

безоплатної правової допомоги повністю контролюється державою. 
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3. Доведено, що систему безоплатної правової допомоги потрібно 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування і вивести з-під 

контролю Міністерства юстиції України, як це відбувається сьогодні. Центри з 

надання безоплатної правової допомоги повинні підпорядковуватися 

незалежним радам адвокатів регіонів. Такий підхід є єдиним можливим для 

того, щоб адвокатура дійсно була незалежною від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, як це 

зазначено в ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

4. Після початку проведення 2 червня 2016 року конституційної реформи 

щодо правосуддя на рівні Конституції України термін «правова допомога» був 

замінений на термін «професійна правнича допомога». З метою приведення 

процесуальних кодексів України у відповідність до Конституції 3 жовтня 2017 

року Верховна Рада України виклала ЦПК України, ГПК України та КАС 

України у новій редакції, в яких також почав вживатися термін «професійна 

правнича допомога». Разом із тим, Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу» досі застосовує стару законодавчу термінологію. Вважаємо, що в 

цьому випадку має місце недолік законодавчої техніки, оскільки 

термінологічну базу спеціального закону не було приведено у відповідність до 

Основного Закону та процесуальних кодексів України. 

5. У межах судового процесу України може надаватися винятково 

вторинна безоплатна правова допомога, оскільки в цьому випадку має місце 

процесуальне представництво особи в суді як сторони (учасника) судового 

процесу. В рамках судового процесу України не може здійснюватися надання 

особі первинної безоплатної правової допомоги, оскільки в цьому випадку така 

допомога обмежується винятково правовим консультуванням і роз’ясненням 

законодавства. 

6. Під безоплатною правовою допомогою у судовому процесі України 

пропонуємо розуміти гарантовану державою незалежну професійну діяльність 

адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг особам, які є 

або можуть стати учасниками судових спорів. Суб’єктами надання безоплатної 



183 

 

правової допомоги у судовому процесі України можуть виступати винятково 

адвокати, які включені до Реєстру адвокатів та мають право надавати 

безоплатну правову допомогу. 

7. Єдиними суб’єктами надання безоплатної правової допомоги у судовому 

процесі України є адвокати, яких включено до Реєстру адвокатів, котрі надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Будь-які інші особи не мають права 

надавати безоплатну правову допомогу. 

8. Рішення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 

для надання безоплатної вторинної правової допомоги, приймається 

Міністерством юстиції України. Проведення органами юстиції додаткової 

перевірки адвокатів є прямим втручанням держави в самоврядний інститут 

адвокатури. На нашу думку, в цьому випадку має місце втручання держави в 

діяльність самоврядного інституту адвокатури. Пропонуємо скасувати 

постанову Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року №1362, а також 

передбачити в Законі України «Про безоплатну правову допомогу в Україні» 

те, що суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є всі без 

винятку адвокати. 

9. Доведено, що віднесення законодавцем центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги до суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги не є правильним. По-перше, центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є територіальними відділеннями Координаційного центру з 

надання правової допомоги, що утворюються безпосередньо Міністерством 

юстиції України. Основна функція центрів зводиться до перевірки звернень 

осіб про надання безоплатної правової допомоги, прийняття рішень про 

надання такої допомоги та призначення адвоката. По-друге, центри з надання 

безоплатної правової допомоги не є суб’єктами професійної правничої 

допомоги, до яких Конституцією України віднесено винятково адвокатів. По-

третє, безпосереднє надання вторинної безоплатної правової допомоги 

здійснюється винятково адвокатами, а не центрами з надання безоплатної 

правової допомоги. 
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10. Особа, яка потребує безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України, звертається до центру з надання безоплатної правової допомоги і 

останній самостійно приймає рішення. За цих умов особа фактично позбавлена 

права на ефективну правову допомогу, гарантованого Конвенцією про захист 

прав та основоположних свобод, а також практикою Європейського суду з прав 

людини, оскільки обрання адвоката віднесено до виняткової компетенції центру 

з надання безоплатної правової допомоги. Наявні положення статей 19-22 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» схильні вважати такими, 

що напряму порушують ст. 59 Конституції України, а також базові принципи 

Конвенції про захист прав та основоположних свобод. Неможливість особи 

самостійного обрати свого адвоката у судовому процесі України 

супроводжується також проблемою заміни такого адвоката, який був 

призначений центром з надання безоплатної правової допомоги. 

11. Наступною проблемою безоплатної правової допомоги у судовому 

процесі України є непрозорий розподіл справ між адвокатами. Практика 

показує, що центри з надання безоплатної правової допомоги довільно 

розподіляють справи між адвокатами, які мають право надання такої допомоги. 

Йдеться про «ручний» розподіл справ державою між адвокатами, які мають 

право на надання безоплатної правової допомоги. Існує також ризик впливу 

центрів з надання безоплатної правової допомоги на призначуваних ними 

адвокатів. У контексті цього головним недоліком Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» є відсутність ефективного механізму контролю 

за діяльністю центрів з надання безоплатної правової допомоги.  

12. Система безоплатної правової допомоги забезпечена таким чином, що 

центри з надання безоплатної правової допомоги отримують повний доступ до 

адвокатського досьє. Останнє, в свою чергу, підриває базові засади адвокатури 

як незалежного самоврядного органу. Проблема полягає в тому, що центри 

безоплатної правової допомоги вимагають від адвокатів надання як доказів 

документів, необхідних для отримання винагороди за надання безоплатної 

правової допомоги і які можуть містити адвокатську таємницю. 
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13. Усіх суб’єктів, які отримують безоплатну правову допомогу у 

судовому процесі України, пропонуємо умовно поділити на п’ять категорій: 

1) малолітні та неповнолітні особи, які в силу свого віку не можуть самостійно 

себе захистити; 2) обмежено дієздатні та недієздатні особи, які в силу свого 

стану не можуть себе захистити; 3) малозабезпечені особи, які в силу своїх 

малих доходів не можуть самостійно дозволити собі послуги професійного 

адвоката; 4) особи, котрі мають спеціальний правовий статус (інваліди, 

ветерани війни, діти-сироти тощо); 5) особи, які хоча і не наділені спеціальним 

правовим статусом, однак опинились у складних життєвих обставинах 

(внутрішньо переміщені особи, реабілітовані особи, постраждалі особи від 

домашнього насилля тощо). 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведений у межах дисертаційного дослідження комплексний аналіз 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України дозволив 

сформулювати низку наукових та практичних висновків, спрямованих на 

удосконалення нормотворчої, правозастосовної та судової практики, а саме: 

1. Запропоновано розглядати інститут професійної правничої допомоги за 

такими історичними етапами: 1) надання правничої допомоги у 

дореволюційний період розвитку процесуального законодавства; 2) інститут 

правничої допомоги у радянський період розвитку процесуального 

законодавства; 3) інститут правничої допомоги у сучасний період.  

2. Під поняттям «професійна правнича допомога у судовому процесі 

України» запропоновано розуміти здійснення адвокатом як самостійним 

учасником судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків. Право на 

професійну правничу допомогу у судовому процесі є невідчужуваним і не може 

бути обмеженим у будь-якій формі. 

Виокремлено такі ознаки професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України: 1) право на професійну правничу допомогу є гарантованим 

Основним Законом держави для всіх фізичних осіб і не може бути ніким 

обмежено; 2) учасники судового процесу можуть вільно скористатися 

професійною правничою допомогою на платній основі без обмеження щодо 

кількості представників; 3) у визначених законом випадках особі 

забезпечується з боку держави безоплатна правнича допомога; 4) надання 

професійної правничої допомоги здійснюється винятково адвокатами з 

обов’язковим дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих виняткових 

випадків, коли правнича допомога може надаватися іншими особами 

(малозначні справи, трудові спори); 5) наявність правового змісту та 

спрямованості у діях адвоката; 6) професійна правнича допомога надається в 

порядку, обсязі та формах, встановлених законодавством; 7) професійна 
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правнича допомога надається на підставі договору про правничу допомогу, 

укладеного між клієнтом та адвокатом (адвокатським бюро, об’єднанням). 

3. На підставі порівняльного аналізу рішень Європейського суду з прав 

людини запропоновано: 1) розширення змісту нормативного визначення витрат 

на правничу допомогу за рахунок включення до витрат на правничу допомогу 

виконану роботу адвокатом відповідно до договору та наперед визначених 

тарифів, але не сплачену стороною; 2) вдосконалення механізму гарантій 

отримання адвокатом судових витрат шляхом перерахування коштів 

безпосередньо на рахунок адвоката, а не сторони в рахунок оплати професійної 

правничої допомоги за рішенням суду. В процесуальних кодексах (ЦПК 

України, ГПК України, КПК України, КАС України) необхідно закріпити 

положення про сплату безпосередньо на рахунок адвоката відповідних коштів 

за надання правничої допомоги. Вказане положення вже є частиною 

національного законодавства України відповідно до Закону України «Про 

виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав 

людини». 

4. Професійну правничу допомогу надають винятково адвокати, 

процесуальна діяльність яких регулюється спеціальним та процесуальним 

законами. Всіх суб’єктів, які надають правничу допомогу у судовому процесі 

України, запропоновано поділити на чотири групи: 1) адвокати – які надають 

професійну правничу допомогу в усіх без винятку судових справах; 2) будь-які 

особи, які досягли вісімнадцяти років та мають цивільну процесуальну 

дієздатність – які надають правничу допомогу у трудових спорах, спорах щодо 

захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у малозначних спорах, 

а також стосовно представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які 

визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; 3) прокурори – які 

надають правничу допомогу державі (в особі суб’єктів владних повноважень) в 

усіх без винятку судових справах; 4) Уповноважений Верховної Ради України з 

прав людини – надає правничу допомогу у випадках та в порядку, 
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передбаченому Законом України «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини». 

5. Суб’єктами, які забезпечують право на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України, є суди з огляду на наступне: 

1) суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки 

саме на нього покладається обов’язок справедливо, неупереджено та своєчасно 

розглядати та вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до 

суду і вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива 

реалізація особою свого права на професійну правничу допомогу; 

2) право особи на професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України, а також право на судовий захист реалізується шляхом відкриття судом 

провадження у справі з метою захисту прав, свобод та законних інтересів; 

3) суд виступає тим процесуальним суб’єктом, який організовує судовий 

процес з метою справедливого врегулювання спору між сторонами; 

4) суд роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 

5) суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 

6) суд запобігає зловживанню учасниками судового процесу їх правами та 

вживає заходів для виконання ними їх обов’язків; 

7) суд є суб’єктом оцінки доказування у судовому процесі України. По-

перше, винятково суд має право оцінювати докази, що були подані сторонами. 

По-друге, суд може витребувати у сторін або інших осіб докази у випадку, коли 

він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їх 

процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також в інших 

випадках, передбачених процесуальним законом; 

8) суд стежить за добросовісністю дій законних представників, а також за 

призначенням законних представників у випадках, коли їх немає. У випадку, 

коли з яких-небудь підстав у особи немає законного представника, суд 
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призначає такого представника. Якщо законний представник неналежним 

чином здійснює представництво, то суд заміняє таку особу; 

9) суд за результатами повного та всебічного розгляду справи постановляє 

рішення, яке є найвищою гарантією захисту прав особи, оскільки воно 

ухвалюється іменем України та є обов’язковим до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 

всій території України. 

6. Суб’єктами права на професійну правничу (правову) допомогу як 

гарантованого невід’ємного права особи є учасники процесуальних відносин, 

крім свідків та експертів, незалежно від статусу особи (фізична чи юридична), її 

віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду правовідносин, в яких 

вони беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у таких правовідносинах 

юридичних знань та вмінь для забезпечення захисту прав таких осіб, та які 

виступають у судовому процесі учасниками справи чи стороною захисту, 

потерпілим, цивільним позивачем або відповідачем у кримінальному 

провадженні. 

7. Під безоплатною правовою допомогою у судовому процесі України 

запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну професійну 

діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг 

особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів. Суб’єктами надання 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України можуть виступати 

винятково адвокати, які включені до Реєстру адвокатів та які мають право 

надавати безоплатну правову допомогу. 

Аргументовано, що систему безоплатної правової допомоги потрібно 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування та вивести з-під 

контролю Міністерства юстиції України, як це відбувається сьогодні. Центри з 

надання безоплатної правової допомоги повинні підпорядковуватися 

незалежним радам адвокатів регіонів. Такий підхід є єдиним можливим для 

того, щоб адвокатура дійсно була незалежною від органів державної влади, 
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органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, як це 

зазначено в ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

8. Встановлено, що органи державної влади та місцевого самоврядування 

вимушені залучати адвокатські об’єднання (бюро) або ж індивідуально 

практикуючих адвокатів для представництва їх інтересів у суді за окремим 

договором про надання правничої допомоги. Останнє обумовлено тим, що 

державний орган не може оформити адвоката в штат працівників з огляду на те, 

що такий адвокат повинен буде вступити на державну службу, що неможливо 

поєднувати з адвокатською діяльністю. Для залучення адвокатів до 

представництва юридичної особи у судовому процесі України, 50% частки 

статутного капіталу якої становлять державні акції, або ж представництва 

органу державної влади та місцевого самоврядування необхідно буде придбати 

юридичні послуги через систему публічних закупівель. Інші правові варіанти 

отримання зазначеною категорією суб’єктів професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України відсутні. 

9. З’ясовано такі проблемні моменти забезпечення права особи на 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України: 

- особа, яка потребує безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України, фактично позбавлена права на ефективну правову допомогу, 

гарантованого Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, а також 

практикою Європейського суду з прав людини, оскільки обрання адвоката 

віднесено до виняткової компетенції центру з надання безоплатної правової 

допомоги. Наявні положення статей 19 – 22 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» охарактеризовано як такі, що порушують ст. 59 Конституції 

України, а також базові принципи Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод. Неможливість особи самостійного обрати свого 

адвоката у судовому процесі України супроводжується також проблемою 

заміни такого адвоката, який був призначений центром з надання безоплатної 

правової допомоги; 
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- непрозорий розподіл справ між адвокатами – центри з надання 

безоплатної правової допомоги довільно розподіляють справи між адвокатами, 

які мають право надання такої допомоги. Існує також ризик впливу центрів з 

надання безоплатної правової допомоги на призначуваних ними адвокатів. У 

контексті цього головним недоліком Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» є відсутність ефективного механізму контролю за діяльністю 

центрів з надання безоплатної правової допомоги; 

- система безоплатної правової допомоги забезпечена таким чином, що 

центри з надання безоплатної правової допомоги отримують повний доступ до 

адвокатського досьє. Останнє, в свою чергу, підриває базові засади адвокатури 

як незалежного самоврядного органу. Проблема полягає в тому, що центри 

безоплатної правової допомоги вимагають від адвокатів надання як доказів 

документів, необхідних для отримання винагороди за надання безоплатної 

правової допомоги, які можуть містити адвокатську таємницю. 

10. Консул уповноважений на надання правничої допомоги громадянам 

країни, яку він представляє, стосовно її захисту в іноземній країні перебування, 

проте не уповноважений здійснювати її представництво в суді. З огляду на це, 

враховуючи норми міжнародних документів, ратифікувавши які Україна взяла 

на себе конкретні зобов’язання, запропоновано внести зміни до Конституції 

України, якими доповнити перелік винятків щодо представництва в суді та 

передбачити можливість консула здійснювати представництво громадян своєї 

країни у судових спорах. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Результати 

анкетування адвокатів щодо розробки теоретичних, правових та 

праксеологічних засад професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України
1
  

Таблиця А. 1. 

1. В якому виді судочинства Ви здійснювали адвокатську діяльність? 

Відповідь Адвокати % 

кримінальне 20% 

цивільне 35% 

адміністративне 25% 

господарське 20% 

Таблиця А. 2. 

2. Як Ви вважаєте, чи достатньо нормативно врегульовані процесуальні 

права особи, що надає професійну правничу допомогу? 

Відповідь Адвокати % 

так 7% 

ні 93% 

Таблиця А. 3. 

3. Як Ви оцінюете запропоноване нами визначення професійної правничої 

допомоги? 

Відповідь Адвокати % 

підтримую 97% 

утримуюсь 3% 

Таблиця А. 4. 

4. Чи погоджуєтесь Ви із запропонованими нами ознаками професійної 

правничої допомоги у судовому процесі? 

Відповідь Адвокати % 

так 99% 

ні 1% 

 Таблиця А. 5. 

                                           
1
 В ході анкетування було опитано 100 адвокатів. 
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5. На Вашу думку, запровадження монополії адвокатів є обмеженням прав 

на доступ до правосуддя?  

Відповідь Адвокати % 

так 18% 

ні 82% 

Таблиця А. 6. 

6. Чи підтримуєте Ви запропоновану нами класифікацію суб’єктів надання 

професійної правничої допоги? 

Відповідь Адвокати % 

так 96% 

ні 4% 

Таблиця А. 7. 

7. Чи підтримуєте Ви пропозицію про включення судів до суб’єктів, що 

забезпечують право на професійну правничу допомогу у судовому 

процесі?  

Відповідь Адвокати % 

так 89% 

ні 11% 

Таблиця А. 8. 

8. Чи здійснювали Ви правничу допомогу на безоплатній основі? 

Відповідь Адвокати % 

так 25% 

ні 75% 

Таблиця А. 9. 

9. Чи згодні Ви з тим, що безоплатну вторинну правову допомогу повинні 

мати змогу надавати всі без виключення адвокати? 

Відповідь Адвокати % 

так 98% 

ні 2% 

Таблиця А. 10. 

10.  На Вашу думку, запропоноване нами визначення безоплатної правової 

допомоги є достатньо повним і зрозумілим? 

Відповідь Адвокати % 

так 99% 

ні 1% 
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Додаток Б 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті у наукових фахових виданнях:  

 

1. Артем’єва Н. П. Поняття та сутність правової допомоги в цивільному 

процесі України . Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія Право. 2016. Вип. 41. Том 1. С. 89-92. 

2. Артем’єва Н. П. Конституційні основи права на правову допомогу в 

контексті цивільного судочинства України. Часопис Хмельницького 

університету управління та права. Університетські наукові записки. Право – 

Економіка – Управління. 2016. Вип. 4/2016. С. 17-23. 
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Додаток В 
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