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Бреус С. М. Конституційне право на безоплатну професійну 

правничу допомогу: національні аспекти реалізації та зарубіжний 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук 

за спеціальністю 12.00.02 – конституційне право; муніципальне право. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти і науки України. – Київ, 2019. 

Дисертація присвячена дослідженню конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. У роботі проаналізовано 

доктринальні підходи до значення, сутності та правової природи права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; запропоновано авторське 

визначення поняття конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу: це конституційна гарантія особи, що покликана 

забезпечити реалізацію інших прав і свобод людини і громадянина, 

охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення, а 

також створення рівних можливостей для доступу таких осіб до 

правосуддя. 

Обґрунтовано позицію, що право на безоплатну правову допомогу в 

Україні є значно ширшим за змістом за право на безоплатну професійну 

правничу допомогу, так як в сучасному конституційному праві 

акцентовано саме на професійному наданні такої допомоги, тоді ж як 

правова допомога може надаватися й іншими особами, що мають 

достатньої професійної кваліфікації, наприклад, студентами-членами 

юридичних клінік при вищих навчальних закладах. 

Аргументовано, чому міжнародно-правові та регіональні акти право 

на безоплатну професійну правничу допомогу виокремлюють як 

самостійне право людини та рекомендують/зобов’язують країни привести 
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у відповідність національне законодавство до визначених положень. У 

такий спосіб, міжнародною спільнотою визнавалося право на безоплатну 

професійну правничу допомогу вже засудженим особам; деталізувався 

зміст такої допомоги та розширювався внаслідок можливості надання 

правничої консультації; було прийнято, що суб’єктом надання допомоги 

можуть виступати не тільки адвокати. 

Розв’язано теоретичну проблему – визначення місця права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. Таке право має 

системоутворюючий характер та реалізується у цивільному, 

кримінальному, адміністративному провадженнях. Ця позиція 

аргументована тим, що право на безоплатну професійну правничу 

допомогу регламентоване Конституцією – тому є конституційним, а отже, 

міжгалузевим; регулюється як нормами національного законодавства, так і 

на рівні міжнародних документів; за формою реалізації, є тотожним у всіх 

зазначених вище провадженнях; згадується у всіх процесуальних кодексах 

та має спеціальний законодавчий акт, який регулює загальні положення 

реалізації права на безоплатну професійну правничу допомогу.  

Сформульовано детермінанти правового регулювання права на 

безоплатну професійну правничу допомогу та зосереджено увагу на 

визначенні місця права на безоплатну професійну правничу допомогу в 

конституційному праві України. 

Дослідження містить ґрунтовний аналіз змісту та суб’єктів 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу в 

Україні; висвітлено історію становлення та зарубіжний досвід розвитку 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу; 

визначено етапи становлення права на безоплатну професійну правничу 

допомогу: постання протоправничої допомоги в межах національних 

звичаїв і традицій та приватно-правового регулювання (І тис. до н. е. – до 

кінця XVIII ст.); регламентація права на правничу допомогу у 
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конституційних актах (кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); забезпечення 

безоплатного отримання правничої допомоги за рахунок державних коштів 

(середина ХХ ст.). 

Дістали подальшого розвитку дослідження інституційної 

забезпеченості конституційного права на безоплатну професійну правничу 

допомогу, що сформувалася з системи як державних і місцевих органів й  

інституцій, так і юридичних осіб приватного права. У такий спосіб, було 

встановлено, що процедурно процес формування державного корпусу 

системи безоплатної правової допомоги пройшов декілька етапів: перший 

розпочався 2012 року, тобто з початку утворення Координаційного центру 

з надання правової допомоги та регіональних центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, другий пов’язаний з початком у 

2015 році роботи місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, та третій – функціонування бюро правової допомоги з 

2016 року. 

В ході дослідження обґрунтовано необхідність розробки пропозицій 

щодо удосконалення механізму реалізації окремими категоріями громадян 

їх конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Зокрема, з метою поліпшення доступу дітей до безоплатної вторинної 

правової допомоги, запропоновано внести зміни до частини 2 статті 10 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та викласти її в такій 

редакції: «Звернення про надання одного з видів правових послуг, 

передбачених частиною другою статті 7 цього Закону, що стосуються 

дітей, надсилаються або подаються їх законними представниками або 

службою у справах дітей». 

Ключові слова: безоплатна правова допомога, конституційне право 

на безоплатну професійну правничу допомогу, конституція, договори про 

правову допомогу, права людини, адвокат, правова інформація, офіс 

громадського захисника. 
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SUMMARY 

 

Breus S. M. The constitutional right to free professional legal aid: 

national aspects of implementation and foreign experience. – Qualifying 

scientific work on the rights of a manuscript. 

The thesis for the degree of candidate of legal sciences, specialty 12.00.02 –

constitutional law; municipal law. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv of Ministry of the Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation researched the constitutional right to free professional legal 

assistance. The paper analyzes the doctrinal approaches to the meaning, essence 

and legal nature of the right to free professional legal assistance. The determinants 

of the legal regulation of the right to free professional legal assistance are 

formulated. On the basis of the analysis is the definition of the right to free 

professional legal assistance in the constitutional law of Ukraine. Attention is paid 

to the content and subjects of the constitutional right to free professional legal 

assistance in Ukraine. 

The history of formation and foreign experience of development of the 

constitutional right to free professional legal aid are established and analyzed. 

The necessity of developing proposals on improving the mechanism for the 

implementation by individual categories of citizens of their constitutional right to 

free professional legal assistance is substantiated. 

It has been found that the right of free legal aid does not conflict with no one 

constitutional right. 

It is argued that the feature of the right to free legal professional assistance is 

that everyone has such a right, but the forms of realization of this right for citizens, 

foreigners and stateless persons are different. Thus, all persons have the right to 

receive legal information or advice, whereas assistance in the form of drafting of 

procedural documents and (or) representation in court is granted to a limited 

number of persons. 
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On the basis of a comprehensive analysis, the following areas of research by 

scholars of free professional legal aid as assistance provided exclusively in a 

criminal case were identified in the definition of the essence of the concept of «free 

legal aid»; as an assistance provided in the civil process; as aiding in criminal, civil 

and administrative proceedings. The author came to the conclusion that the 

constitutional right to free professional legal assistance is system-forming and can 

be implemented in civil, criminal, administrative proceedings. 

The analysis of the institutional body of the constitutional right of free legal 

aid, which was formed from the system of state and local authorities and 

institutions as well as legal entities of private law. 

The problem of legal provision of the right of free legal aid in the Soviet 

period of the formation of the Ukrainian state is considered. In particular, the 

Soviet legislation provided for two types of such assistance: compulsory provision 

of legal aid and optional. 

The main aspects of the legal support of the pilot project on the 

implementation of public defender’s offices in criminal proceedings in Vinnytsia, 

Rivne region and the city of Kyiv are highlighted. The author substantiates the 

opinion, the national aspects of such offices, in contrast to their classical model – 

has significant discrepancies. 

The legislation of Ukraine on realization of this right has been analyzed. 

Attention is accented on the content of the free legal aid. Made suggestions for 

improving the current legislation in this area. 

The agreements on legal assistance between Ukraine and third countries 

concerning the procedure of granting and receiving free legal professional 

assistance to citizens of the contracting states are investigated. 

Keywords: free legal aid, constitutional right of free legal aid, constitution, 

agreements on legal assistance, human rights, lawer, legal information, public 

defender’s offices. 

 



7 
  

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях України: 

1. Бреус С. М. До питання щодо суб’єктів гарантованого державою 

права на безоплатну професійну правничу допомоги // Науковий вісник 

Національної академії внутрішніх справ. 2017. № 1 (102). С. 30–40. 

2. Бреус С. М. Зміст права на гарантовану державою безоплатну 

професійну правничу допомогу та перспективи законодавчого врегулювання 

механізмів його реалізації // Наукові записки Інституту законодавства 

Верховної Ради України. 2017. № 1. С. 19–23. 

3. Бреус С.М. Механізми реалізації права на безоплатну професійну 

правничу допомогу в Молдові: досвід для України // Порівняльно-аналітичне 

право: електронне наукове фахове видання юридичного факультету ДВНЗ 

«Ужгородський національний університет». 2017. № 4. С. 52–54. 

4. Бреус С.М. Місце права на безоплатну професійну правничу 

допомогу в системі конституційних прав людини та громадянина // Фаховий 

журнал «Конституційно-правові академічні студії». 2017. № 4. С. 5–11. 

Стаття у науковому виданні іншої держави: 

5. Бреус С.М. Інституційне забезпечення конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу в Україні // Національний 

юридичний журнал: теорія і практика (Jurnalul juridic national: teorie şi 

practică) Інституту кримінального права і прикладної кримінології. 2017. № 6 

(28). С. 29–32. 

Тези наукових доповідей: 

6. Бреус С.М. Право на професійну правничу допомогу як державна 

гарантія ефективного захисту конституційних прав громадян в Україні // 

Юридична освіта та наука в контексті реалізації державної правової 

політики: матеріали загальноакадем. підсумк. наук.-теорет. конф. слухачів, 

курсантів, студентів і молодих учених (Київ, 19 трав. 2017 р.). Київ: Нац. 

акад. внутр. Справ, 2017. С. 31–34. 



8 
  

7. Бреус С.М. Договірна модель («judicare») функціонування системи 

безоплатної професійної правничої допомоги: досвід для України // Правові 

реформи в Україні: реалії сьогодення: матеріали ІХ Всеукр. наук.-теорет. 

конф. (Київ, 31 жовт. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ. 2017. С. 14–17. 

8. Бреус С.М. Надання допомоги в забезпеченні доступу особи до 

медіації в змісті конституційного права на правничу допомогу // Наукові 

розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали 

I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 15 лист. 2017 р.). 

Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2017. С. 33–36. 

9. Бреус С.М. Значення конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу та окремі недоліки його правового 

забезпечення // Теоретико-прикладні проблеми правового регулювання в 

Україні: збірник тез регіональної науково-практичної конференції (Львів, 

15 груд. 2017 р.). Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 

2017. С. 16–18. 

10. Бреус С.М. Конституційне право засуджених до покарання у 

вигляді позбавлення волі на безоплатну професійну правничу допомогу: 

міжнародні стандарти та національні аспекти реалізації // Актуальні 

проблеми прав людини, яка перебуває в конфлікті зі законом, крізь призму 

правових реформ: збірник матеріалів V міжнародної практичної конференції 

(Київ, 24 лист. 2017 р.). Київ: Ін-т крим.-викон. служби, 2017. С. 240–243. 

11. Бреус С.М. Окремі аспекти реалізації дітьми їх конституційного 

права на безоплатну професійну правничу допомогу // Юридична наука: 

сучасний стан та перспективи розвитку: матеріали міжвузівської науково-

практичної конференції (Київ, 30 лист. 2017 р.). Київ: Нац. акад. внутр. справ, 

2017. С. 34–38. 

 

 

  



9 
  

ЗМІСТ 

 

ВСТУП……………………………………………………………………..……10 

РОЗДІЛ 1 ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ 

ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ……………………………………………………19 

1.1 Значення, сутність та правова природа права на безоплатну професійну 

правничу допомогу ……………………………………………………………..19 

1.2 Місце права на безоплатну професійну правничу допомогу у системі 

конституційних прав людини та громадянина………………………………..47 

Висновки до розділу 1…………………………………………………………..61 

РОЗДІЛ 2 ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

РОЗВИТКУ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ 

ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ………………………………..64 

2.1 Історичні аспекти становлення права на безоплатну професійну правничу 

допомогу………………………………………………………………………….64 

2.2 Сучасні аспекти зарубіжного досвіду правового регулювання права на 

безоплатну професійну правничу допомогу …………………………………..73 

Висновки до розділу 2…………………………………………………………..97 

РОЗДІЛ 3 НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА 

БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ……………100 

3.1 Зміст та суб’єкти конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу в Україні …………………………………………………100 

3.2 Інституційне та нормативне забезпечення конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу в Україні………………………126 

Висновки до розділу 3…………………………………………………….........163 

ВИСНОВКИ………………………………………………………..….……….165 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………….….…….…172 

ДОДАТОК………………………………………………………………...……204 



10 
  

ВСТУП 

 

Актуальність теми. Конституцією України визначено, що головним 

обов’язком держави є не тільки проголошення, але й утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини (абзац третій статті 3), а відповідно до 

частини першої статті 59 Конституції України, кожен має право на 

професійну правничу допомогу. У випадках, передбачених законом, ця 

допомога надається безоплатно. 

Актуальність дослідження конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу, передусім, пов’язана з тим, що 2 червня 

2016 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)», яким 

конституційне право на правову допомогу було редакційно замінено на 

право на професійну правничу допомогу. У зв’язку з цим, набуває 

особливої актуальності виявлення змісту права на безоплатну професійну 

правничу допомогу, а також перспектив законодавчого врегулювання 

механізмів його реалізації. 

Крім того, необхідно враховувати офіційні статистичні дані Державної 

служби статистики України, що станом на 2016 рік 74,4 % населення мають 

загальний дохід в місяць, що не перевищує 3 360 гривень та є меншим двох 

прожиткових мінімумів, встановлених на 1 січня 2018 року Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2018 рік». Поряд з цим, у системі 

сукупних витрат громадян України 93,2 % складають саме споживчі сукупні 

витрати. Така тенденція свідчить про актуальність реалізації особами їх 

права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Тому Указом Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 

була затверджена Національна стратегія у сфері прав людини, що зумовлено 

необхідністю вдосконалення діяльності держави щодо утвердження та 

забезпечення прав і свобод людини, створення дієвого механізму захисту в 
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Україні прав і свобод людини, вирішення системних проблем у зазначеній 

сфері. 

До ключових очікуваних результатів зазначеної Стратегії, зокрема, 

віднесено: удосконалення стандартів якості надання правової допомоги та 

забезпечення їх дотримання; розширення можливості надання первинної та 

вторинної безоплатної правової допомоги у цивільних та адміністративних 

справах; забезпечення якісної і доступної правової допомоги через 

адвокатуру та ефективну систему безоплатної правової допомоги. 

З огляду на це, учені досліджують окремі питання реалізації 

громадянами їх права на правову допомогу. Однак, поза увагою залишається 

право на безоплатну професійну правничу допомогу. 

З метою формування у суспільстві правової культури та правової 

свідомості, сприяння підвищенню рівня знань та поінформованості громадян 

щодо реалізації та захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та 

законами України у різних сферах життя, Президентом України було видано 

Указ від 14 листопада 2017 року № 361/2017 «Про оголошення в Україні 

2018 року Роком реалізації правопросвітницького проекту «Я маю право!». 

Відповідно до цього Указу, Уряду України необхідно вжити заходів для 

інформування громадян про гарантовані їм Конституцією та законами 

України права у відповідних сферах, зокрема через засоби масової 

інформації, шляхом запровадження телефонних «гарячих ліній», організації 

зустрічей з громадянами за місцем проживання, виготовлення та 

розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів. 

Тому дослідження конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу є надзвичайно актуальним. 

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

Дисертація виконувалася в межах та відповідно до Пріоритетних напрямів 

розвитку правової науки на 2016–2020 роки, визначених Стратегією розвитку 

Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки й 
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відповідно до плану науково-дослідної роботи кафедри конституційного 

права юридичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в межах бюджетної теми «Теорія та практика адаптації 

законодавства України до законодавства ЄС» (№ 16БФ042-01), яка 

досліджувалася на юридичному факультеті Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка з 1 січня 2016 р. до 31 грудня 2018 р. 

Тему дисертаційного дослідження затверджено рішенням Вченої ради 

юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол від 27 лютого 2017 року № 5).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

постановка й вирішення наукового завдання визначення сутності та змісту 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу та 

механізму його реалізації. 

Для реалізації зазначеної мети, необхідно виконати такі завдання: 

– розглянути значення, сутність та правову природу права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

– визначити місце права на безоплатну професійну правничу допомогу 

у системі конституційних прав людини та громадянина; 

– з’ясувати історію становлення конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу; 

– розглянути зарубіжний досвід розвитку конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

– виявити прогалини у національному механізмі реалізації особами їх 

права на безоплатну професійну правничу допомогу; 

– розробити рекомендації щодо вдосконалення національного 

законодавства у сфері забезпечення права на безоплатну професійну 

правничу допомогу. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що складаються у сфері 

забезпечення та реалізації конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу. 

Предметом дослідження є конституційне право на безоплатну 

професійну правничу допомогу крізь призму національних аспектів 

реалізації та зарубіжного досвіду.  

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять 

як загальнонаукові, серед яких діалектичний, порівняльний, історичний, 

формально-юридичний, логічний методи пізнання, так і спеціальні методи. За 

допомогою діалектичного методу, було всебічно досліджено теоретичну 

розробленість права на безоплатну професійну правничу допомогу 

(підрозділи 1.1, 1.2). Історичний метод пізнання та метод діалектичної логіки 

використовувались для дослідження теоретико-правових поглядів різних 

періодів становлення й еволюції права на безоплатну професійну правничу 

допомогу (підрозділ 2.2). Порівняльно-правовий і формально-юридичний 

методи застосовувались при виявленні джерел й аналізі міжнародно-

правових документів та норм національного законодавства, що 

регламентують право на безоплатну професійну правничу допомогу 

(підрозділи 1.1, 2.1, 2.2). Системні методи, зокрема системно-структурний та 

системно-функціональний, сприяли виробленню авторської позиції щодо 

інституційного забезпечення права на безоплатну професійну правничу 

допомогу, визначення його структури, місця у системі конституційних прав 

людини та громадянина (підрозділи 1.2, 2.2). Для опису, аналізу та уточнення 

понятійного апарату, зокрема визначення поняття права на безоплатну 

професійну правничу допомогу, було використано загальнонауковий метод 

термінологічного аналізу та формально-логічний метод (підрозділ 1.1). 

Соціологічний метод використано при аналізі факторів розвитку права на 

безоплатну професійну правничу допомогу (підрозділ 1.1). Методи 

моделювання й прогнозування використані при виробленні пропозицій щодо 
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підвищення ефективності національного конституційно-правового механізму 

забезпечення права людини на безоплатну професійну правничу допомогу 

(підрозділи 3.1, 3.2). 

Теоретико-методологічною основою дослідження стали праці учених у 

галузі конституційного права, а також інших галузей права, передусім 

загальної теорії держави і права, конституційного права зарубіжних країн, 

міжнародного права, зокрема: Н. П. Артем’єва, О. А. Банчук, В. С. Бігун, 

А. В. Богма, А. М. Бірюкової, Е. О. Ваш, Т. Б. Вільчик, В. О. Веклича, 

В. В. Вельгус, Г. І. Гладун, Д. В. Гончара, С. В. Гончаренко, В. В. Гутник, 

А. В. Джуськи, М. О. Єфімової, Ю. В. Кириченка, Є. І. Козлова, 

А. М. Колодія, І. Б. Коліушка, О. І. Коровайко, С. В. Кудіна, О. Є. Кутафіна, 

В. С. Личко, С. А. Лубинець, В. С. Наливайка, С. С. Немченка, 

І. М. Одинцова, А. Ю. Олійника, І. М. Переверза, І. Б. Пробко, О. В. Пушкар, 

Ж. М. Пустовіт, П. М. Рабіновича, Т. Є. Севастьянової, О. В. Совгирі, 

В. В. Сміха, М. В. Стаматіна, Ю. Т. Шрамко та інших. 

Нормативну базу дослідження становлять, передусім, Конституція 

України, міжнародно-правові документи з прав людини, національне 

законодавство, законодавство окремих зарубіжних країн, акти міжнародних 

та регіональних організацій. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистичні дані, історико-

правові джерела національного та зарубіжного права, інтернет-ресурси тощо. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

представлена робота є одним із перших досліджень монографічного 

характеру проблем конституційно-правового забезпечення права людини на 

безоплатну професійну правничу допомогу, як невід’ємного права людини. 

У межах здійсненого дисертаційного дослідження, сформульовані та 

обґрунтовані положення, що містять наукову новизну, зокрема: 

вперше: 
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– запропоновано авторську дефініцію поняття конституційного права 

на безоплатну професійну правничу допомогу: це конституційна гарантія 

особи, яка покликана забезпечити реалізацію інших прав і свобод людини і 

громадянина, охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі 

порушення, а також створення рівних можливостей для доступу таких осіб до 

правосуддя; 

– обґрунтовано авторську позицію щодо детермінантів правового 

регулювання права на безоплатну професійну правничу допомогу. На 

підставі логічного аналізу, виокремлено такі детермінанти: соціально-

економічний розвиток держави (в країнах, де рівень доходів громадян є 

високим, інститут права на безоплатну професійну правничу допомогу є 

менш розвиненішим, адже особи можуть отримувати правничі послуги, 

сплачуючи за них самостійно); рівень правової обізнаності громадян; 

розвиток мережі приватних провайдерів правничих послуг; 

– вирішено теоретичну проблему визначення місця права на безоплатну 

професійну правничу допомогу в системі прав людини. З’ясовано, що таке 

право має системоутворюючий характер та реалізується у цивільному, 

кримінальному, адміністративному провадженнях. Ця позиція 

підтверджується такими аргументами: згадане право регламентоване 

Конституцією – тому є конституційним, а отже, міжгалузевим; регулюється 

як нормами національного законодавства, так і на рівні міжнародних 

документів; за формою реалізації, є тотожним у всіх вищезгаданих 

провадженнях; згадується у всіх процесуальних кодексах та має спеціальний 

законодавчий акт, який регулює загальні положення реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

удосконалено: 

– розуміння критеріїв поділу конституційного закріплення права на 

безоплатну правничу допомогу. Зокрема, виокремлено таку ознаку, як 

наявність окремого закону, який би регламентував механізм реалізації такого 
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права: правові системи країн, які регламентують таке право за допомогою 

окремих рамкових законів; правові системи країн, які регламентують таке 

право в законах про адвокатуру та/або прокуратуру; правові системи країн, 

які регламентують механізми реалізації такого права у процесуальних 

кодексах; 

– визначення становлення та трансформації права людей на безоплатну 

професійну правничу допомогу. Запропоновано процес становлення права на 

безоплатну професійну правничу допомогу поділяти на декілька етапів: 

становлення протоправничої допомоги в межах національних звичаїв і 

традицій та приватно-правового регулювання (І тисячоліття до н. е. до кінця 

XVIII ст.); регламентація права на правничу допомогу у конституційних 

актах (кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); забезпечення безоплатного 

отримання правничої допомоги за рахунок державних коштів (середина 

ХХ ст.); 

дістали подальшого розвитку: 

– дослідження інституційної забезпеченості конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу, яка сформувалася з системи як 

державних та місцевих органів та інституцій, так і юридичних осіб 

приватного права. У такий спосіб, констатовано, що процедурно процес 

формування державного корпусу системи безоплатної правової допомоги 

тривав у декілька етапів: перший розпочався з 2012 року, тобто з початку 

утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та 

регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

другий – з 2015 року – початком роботи місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; третій – з 2016 року – початку 

роботи бюро правової допомоги; 

– вивчення особливостей права на безоплатну правову допомогу в 

Україні. Таке поняття є значно ширшим за змістом за право на безоплатну 

професійну правничу допомогу. Адже в нинішньому конституційному праві 
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акцент здійснюється саме на професійному наданні такої допомоги, тоді ж як 

правова допомога може надаватися й іншими суб’єктами, які не мають 

достатньої професійної кваліфікації, наприклад, студентами-членами 

юридичних клінік при правничих вищих навчальних закладах; 

– розроблення пропозицій щодо удосконалення механізму реалізації 

окремими категоріями громадян їх конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу. Так, з метою поліпшення доступу дітей до 

безоплатної вторинної правової допомоги, запропоновано внести зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу», якими передбачити 

можливість звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги 

в інтересах дітей не тільки їх законними представниками, але і службою у 

справах дітей. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

сформульовані в дисертації теоретичні положення, висновки й рекомендації є 

актуальними та можуть бути використані у: 

– науково-дослідній сфері – в ході подальших наукових досліджень 

механізмів реалізації конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу; 

– правотворчості – з метою розвитку нормативного закріплення 

правовідносин у сфері забезпечення та реалізації конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

– правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності системи 

безоплатної правової допомоги, діяльність якої спрямована на реалізацію 

особами їх права на безоплатну професійну правничу допомогу (Акт про 

впровадження (використання) результатів виконання науково-дослідної 

роботи у діяльності Координаційного центру з надання правової допомоги 

від 3 травня 2018 р. № 121); 
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– навчальному процесі – для підготовки навчального матеріалу з 

конституційного права України і конституційного права зарубіжних країн; 

викладання відповідних навчальних дисциплін і спецкурсів. 

Апробація матеріалів дисертації. Положення і висновки 

дисертаційного дослідження доповідалися й обговорювалися на 

міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-практичних 

конференціях, зокрема на: «Юридична освіта та наука в контексті реалізації 

державної правової політики» (м. Київ, 19 травня 2017 р.); «Правові реформи 

в Україні: реалії сьогодення» (м. Київ, 31 жовтня 2017 р.); «Наукові розвідки 

з актуальних проблем публічного та приватного права» (м. Київ, 15 

листопада 2017 р.); «Актуальні проблеми прав людини, яка перебуває в 

конфлікті зі законом, крізь призму правових реформ» (м. Київ, 24 листопада 

2017 р.); «Юридична наука: сучасний стан та перспективи розвитку» (м. 

Київ, 30 листопада 2017 р.); «Теоретико-прикладні проблеми правового 

регулювання в Україні» (м. Львів, 15 грудня 2017 р.). 

Публікації. Основні положення та результати дисертації відображено у 

п’яти наукових статтях, з яких чотири опубліковано у фахових виданнях 

України, одна – в іноземному науковому виданні, а також у тезах шістьох 

доповідей на міжнародних, всеукраїнських та регіональних науково-

практичних конференціях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційне дослідження 

складається з анотації, вступу, трьох розділів, логічно об’єднаних у шість 

підрозділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний 

обсяг дисертаційного дослідження становить 205 сторінок, з них основного 

тексту – 163 сторінки. Список використаних джерел налічує 256 найменувань 

і займає 32 сторінки. Додаток розміщено на 2 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ПРАВОВА ПРИРОДА ТА ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ 

ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ 

 

1.1 Значення, сутність та правова природа права на безоплатну 

професійну правничу допомогу 

 

Права людини в системі розвитку будь-якої держави займають 

пріоритетне значення. Адже, з одного боку, значна їх кількість 

регламентована Конституціями, а з іншого – реальна можливість їх реалізації 

свідчить про соціальний та правовий рівень розвитку країни загалом. 

Прийнятною є позиція вчених, які вважають, що належна реалізація 

права на правничу допомогу нерозривно пов’язана із суспільним розвитком. 

У суспільстві, де це право не забезпечене у належний спосіб, громадяни, 

особливо представники вразливих верств населення, не знають про наявні 

законні гарантії та можливості й не завжди зацікавлені застосовувати правові 

інструменти для належної соціальної взаємодії [134, c. 2]. 

У звіті комісії Організації Об’єднаних Націй із розширення правових 

можливостей соціально незахищених громадян зазначено, що 

малозабезпечені можуть проводити весь свій час, окрім сну, на робочому 

місці, ледь виживаючи на платню, яку вони отримують. Здебільшого, це 

стосується людей, що працюють у сфері тіньової економіки, мігрантів, жінок, 

дітей тощо. Відсутність можливостей захисту прав на гідну зарплату, 

відпочинок, безпечні умови праці, відшкодування призводить до зростання 

кількості бідних громадян. Відповідно, це є причиною низької 

продуктивності праці, бо за таких умов, невигідним є впровадження більш 

сучасних технологій [134, c. 8]. 

Втім, якими б демократичними не були держави, проблеми практики 

правозастосування юристами та особами, які не мають фахової правничої 
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освіти, існуватимуть завжди. Тому наявність незалежного та ефективного 

судового органу – як регулятора вирішення конфліктних ситуацій в 

суспільстві, не є достатньою умовою для належного доступу до правосуддя. 

Так як, на думку деяких науковців, інформація, яка необхідна для звернення 

до суду, часто буває недоступною і незрозумілою пересічному 

громадянину [61, c. 6]. 

Навіть практикою Європейського суду з прав людини та правовою 

доктриною обґрунтовано положення про те, що неможливість ініціювати 

судовий розгляд може бути пов’язана з наявністю юридичних (усунення на 

національному рівні певних категорій справ з юрисдикції судів) та 

економічних обмежень (надмірні судові витрати, недоступність до 

отримання правової допомоги) [79, с. 157], а це, натомість, зумовлює потребу 

людей в якісній безоплатній професійній правничій допомозі. 

Важливе значення безоплатної професійної правничої допомоги в 

сучасних умовах спричинене, насамперед, факторами як позитивного, так і 

негативного характеру, зокрема: 

 зростання ролі права в суспільних відносинах, юридичних 

механізмів задоволення суб’єктами різних економічних, політичних, 

духовних та інших інтересів; 

 недостатній рівень розвитку правової свідомості та правової 

культури громадян, який не дає змоги їм використовувати елементарні 

правові засоби для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів; 

 недостатньо ефективна робота правоохоронної та судової систем, 

коли без професійного правового сприяння, громадяни не можуть відстояти 

свої права, свободи та законні інтереси, захиститися від свавілля з боку 

органів державної влади та місцевого самоврядування [74, с. 3]. 

Крім того, необхідно, виокремити групи передумов, що 

опосередковано впливають на розвиток правового регулювання права на 

безоплатну професійну правничу допомогу: 
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 соціально-економічний розвиток держави: в країнах, де рівень 

доходів громадян є високим, інститут права на безоплатну професійну 

правничу допомогу є малорозвиненим, адже особи можуть отримувати 

правничі послуги, сплачуючи за них самостійно; 

 рівень правової обізнаності громадян; 

 розвиток мережі приватних провайдерів правничих послуг. 

Однак, на думку деяких учених-правників, сама потреба у професійній 

правничій допомозі для вирішенні конкретних життєвих справ, існуватиме 

завжди, так як більшість населення не володіє і об’єктивно не може володіти 

усією сукупністю спеціальних знань, необхідних для ефективного правового 

захисту своїх прав [221, c. 4]. 

Неприйнятною є позиція А. М. Колодія, що людина має певні права та 

обов’язки в суспільстві, а суспільство, натомість, не може існувати, якщо 

його члени позбавлені будь-яких соціально визнаних можливостей діяти, 

володіти, реалізовувати свої інтереси, користуватися певними благами 

тощо [78, c. 9]. На думку В. Карпова, необхідно виокремлювати ще один 

новий тип прав людини, а саме – право на захист вищезгаданих прав [21]. 

Позитивною є позиція М. І. Рішко, відповідно до якої забезпечення 

права людини на безоплатну правову (правничу) допомогу є обов’язком 

держави, але необхідно також враховувати й принцип взаємної 

відповідальності держави та людини, який виявляється у встановленні 

державою законодавчих обмежень свої активності по відношенню до 

людини; у прийнятті державою конкретних зобов’язань, спрямованих на 

забезпечення інтересів держави; у наявності реальних засобів 

відповідальності посадових осіб держави за невиконання обов’язків перед 

суспільством [198]. 

Саме таку роль і відіграє конституційне право на безоплатну 

професійну правничу допомогу. 
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Функціонування юридичної (правничої) допомоги, на думку деяких 

дослідників, повинно ґрунтуватися на певних принципах, зокрема: 

загальності або демократизації (правова освіта та юридична допомога 

доступна для будь-якої людини, незалежно від її соціального становища і 

походження, віку, національності, статі тощо); творчого ставлення до 

практичного застосування юридичних знань і навиків (тобто, діяльності не 

стільки як продуктивну, творчу, у процесі якої громадяни не тільки 

засвоюють правові знання й способи їх використання, а й самі створюють 

новий соціально значущий досвід у правовій сфері); діяльність із надання 

юридичної допомоги повинна бути організована відповідно до суспільної 

природи будь-якої діяльності людини; єдності правового навчання і 

правового виховання; єдності теорії та практики в системі юридичної освіти; 

єдності всієї системи правової освіти, що забезпечує можливість кожній 

людині послідовно пройти всі рівні освітньої підготовки від шкільного 

навчання і до професійної підготовки юриста; системності освіти, що 

передбачає раціональну послідовність і взаємозв’язок навчальних дисциплін 

і форм навчально-освітньої роботи; безперервності освіти; соціальної 

ефективності правової освіти та її постійного оновлення [32]. 

Каталізатором конституційної регламентації права на безоплатну 

професійну правничу допомогу стало стрімке його міжнародно-правове 

врегулювання. 

У Статуті Організації Об’єднаних Націй прямо не передбачалося право 

людини на таку допомогу. Однак, у статті 55 Статуту передбачалося, що з 

метою створення умов стабільності і благополуччя, необхідних для мирних і 

дружних відносин між націями, заснованих на повазі принципу 

рівноправності і самовизначення народів, Організація Об’єднаних Націй 

сприяє загальній повазі і дотриманню прав людини і основних свобод для 

всіх, незалежно від раси, статі, мови і релігії [215]. 



23 
  

Крім того, Загальною Декларацією прав людини закріплено за кожною 

державою обов’язок забезпечити усі можливості для захисту особі, яка 

обвинувачена у вчиненні злочину задля повного забезпечення принципу 

невинуватості особи у вчиненні злочину, доки її вину не буде встановлено в 

законному порядку шляхом прилюдного судового розгляду [66]. 

У Міжнародному пакті про громадянські та політичні права вперше 

було порушено питання про право особи на безоплатну професійну правничу 

допомогу. Так, стаття 16 передбачає, що кожен має право при розгляді будь-

якого пред’явленого йому кримінального обвинувачення, як мінімум, на такі 

гарантії: на основі цілковитої рівності бути судженим в його присутності і 

захищати себе особисто або за посередництвом обраного ним захисника; 

якщо він не має захисника, бути повідомленим про це право і мати 

призначеного йому захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя 

того вимагають, безоплатно для нього в усякому такому випадку, коли у 

нього немає достатньо коштів для оплати цього захисника [117]. 

Цей документ встановив класичні критерії віднесення суб’єктів права 

на безоплатну професійну правничу допомогу: 

 майновий; 

 інтереси правосуддя; 

 суб’єктом такого права виступає особа, яка зазнає з боку держави 

кримінального переслідування. 

Поряд з цим, Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні 

права містить в собі не тільки перелік таких прав, але й акцентує, що кожна 

окрема людина, маючи обов’язки щодо інших людей, і того колективу, до 

якого вона належить, повинна домагатися заохочення і додержання прав, 

визнаних у цьому Пакті [118]. Тоді як без належної безоплатної професійної 

правничої допомоги домогтися такого вкрай важко. 

Резолюція 43/173 Генеральної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року 

«Звід принципів захисту всіх осіб, які піддаються затриманню чи ув’язненню 
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у будь-який спосіб» з-поміж принципів захисту осіб, які піддаються 

затриманню або ув’язненню, виокремлює право людини на безоплатну 

професійну правничу допомогу – якщо затримана особа не має адвоката за 

своїм вибором, вона у всіх випадках, коли цього вимагають інтереси 

правосуддя, має право скористатися послугами адвоката, призначеного для 

неї судовим чи іншим органом, без оплати його послуг, якщо ця особа не має 

в своєму розпорядженні достатніх коштів [69]. 

Особливості правового регулювання права на безоплатну професійну 

правничу допомогу містяться і в Стандартних мінімальних правилах 

поводження з в’язнями Організації Об’єднаних Націй від 30 серпня 1955 

року. Цей документ встановлює мінімальні гарантовані правила поводження 

з ув’язненими у цивілізованих країнах. Зокрема, щоб отримати захист, в’язні, 

які перебувають під слідством, повинні мати право звертатися там, де це 

можливо, до безоплатної юридичної консультації, приймати в ув’язненні 

юридичного радника (адвоката), який взяв на себе їх захист, готувати й 

передавати йому конфіденційні інструкції. З цією метою, на їх вимогу треба 

надавати в їхнє розпорядження письмове приладдя. Побачення в’язня з його 

юридичним радником повинні відбуватися на очах, але поза межами слуху 

міліцейських або в’язничних органів [116]. 

У такий спосіб, відповідні міжнародні документи встановлюють засади 

змісту права засуджених на правничу допомогу, зокрема до них відносять: 

поширення надання правової допомоги на всі випадки захисту прав особи як 

тих, що стосуються періоду відбування покарання, так і тих, які виходять за 

межі цього процесу; правова допомога містить у собі можливість звернення 

до спеціалістів у галузі права за рахунок держави; на адміністрацію установ 

виконання покарань покладається обов’язок надавати засудженим 

інформацію про наявні системи правової допомоги в державі та сприяти у 

встановленні контактів з відповідними суб’єктами; засуджений має право на 

відвідування його суб’єктом надання правової допомоги без жодних 
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перешкод, зволікань, цензури та без обмеження в часі; листування 

засудженого з суб’єктами надання йому правової допомоги має відбуватися 

конфіденційно; належне інформування про права, обов’язки та правила 

поведінки в установі включається до змісту правової допомоги; на 

адміністрацію колонії має покладатися обов’язок надати розумні можливості 

засудженому для отримання доступу до правової допомоги [77]. 

Отже, міжнародною спільнотою у такий спосіб: 

 визнається право на безоплатну професійну правничу допомогу 

вже засудженим особам; 

 деталізується зміст такої допомоги та розширюється внаслідок 

можливості надання правничої консультації; 

 визначається, що суб’єктом надання допомоги можуть виступати 

не тільки адвокати. 

Крім того, міжнародне співтовариство зосередило увагу й на правах 

жертв злочинів та зловживань владою. У Декларації основних принципів 

правосуддя для жертв злочинів і зловживань владою від 29 листопада 1985 

року, у питанні доступу до правосуддя підкреслювалося, що державам у разі 

необхідності, потрібно створити і зміцнити судові й адміністративні 

механізми, аби забезпечити жертвам можливість отримувати компенсацію за 

допомогою офіційних і неофіційних процедур, які носили б оперативний 

характер, були б справедливими, недорогими і доступними. Більше того, 

державам належить сприяти, щоб судові й адміністративні процедури 

значною мірою відповідали потребам жертв, надаючи належну допомогу 

протягом усього судового розгляду [62]. 

У серпні 1990 року VIII Конгресом Організації об’єднаних націй із 

запобігання злочинам були прийняті Основні положення про роль адвокатів. 

Цим документом передбачався не тільки обов’язок для Урядів держав 

гарантувати ефективну процедуру і працюючий механізм для реального і 

рівного доступу до адвокатів усіх осіб, які проживають на його території і 
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підпорядковані його юрисдикції, незалежно від раси, кольору шкіри, 

етнічного походження, статі, мови, релігії, політичних та інших поглядів, 

національного або соціального походження, економічного чи іншого статусу, 

але й обов’язок забезпечити необхідне фінансування та інші ресурси для 

юридичної допомоги бідним та іншим незаможним людям [123]. 

Окремі документи Ради Європи також акцентували свою увагу на праві 

на безоплатну професійну правничу допомогу. Так, пунктом 1 в Резолюції 

Ради Європи (78) 8 «Про юридичну допомогу і консультування» від 2 

березня 1979 року визначено, що будь-яка особа повинна мати право на 

необхідну правничу допомогу для можливості використання або захисту 

своїх прав у будь-яких судах [176]. 

Зважаючи на євроінтеграційні зусилля України, необхідно враховувати 

нормативне врегулювання права на безоплатну професійну правничу 

допомогу в Європейському Союзі (далі – ЄС). Зокрема, у межах ЄС, діє 

низка угод про правничу допомогу (наприклад, Європейська угода про 

передачу заяв про правничу допомогу (ETS 92), яка підписана 27 січня 1977 

року і набрала чинності 23 квітня 1983 року), а також акти органів ЄС. 

Натомість, необхідно згадати: Резолюцію 76 (5) Комітету Міністрів ЄС щодо 

безоплатної правничої допомоги в цивільних, господарських, 

адміністративних справах (прийнята 18 лютого 1976 року); Резолюцію 78 (8) 

Комітету Міністрів ЄС щодо безоплатної юридичної допомоги та 

консультацій (прийнята 2 березня 1978 року); Рекомендацію № R (93) 1 

Комітету Міністрів ЄС про ефективний доступ до права і правосуддя для 

найбідніших (прийнята 8 серпня 1993 року); План дій Європейського 

комітету з правового співробітництва (ЄКПС) щодо систем безоплатної 

правничої допомоги (прийнятий 31 травня 2002 року) [21]. 

Отже, міжнародно-правові та регіональні акти право на безоплатну 

професійну правничу допомогу виокремлюють як самостійне право людини 
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та зобов’язують/рекомендують країни привести у відповідність національне 

законодавство до таких положень. 

Крім того, право на безоплатну правничу допомогу та порядок її 

отримання регламентовано в Римському статуті Міжнародного 

кримінального суду [199], Статуті Міжнародного трибуналу по колишній 

Югославії [213], Статуті Міжнародного трибуналу по Руанді [214]. 

Ускладнює процес дослідження сутності права на безоплатну 

професійну правничу допомогу той факт, що воно є відносно новою як 

законодавчою категорією в національному праві, так і у науковій доктрині. 

Вчені-правники, насамперед, досліджували сутність понять «правова 

допомога», «безоплатна правова допомога», «юридична допомога», «захист». 

Однак, у зв’язку із внесенням змін до Основного Закону України від 

15 березня 2016 року, коли «правова допомога» за текстом була змінена на 

«професійну правничу допомогу», тенденція наукових досліджень змінилася. 

Зміна законодавцем термінів «правової допомоги» на «правничу 

допомогу» спричинена, передусім, філологічними правилами, а тому не 

змінює змісту поняття (більш детальніше про зміну поняття в національному 

законодавстві йтиметься в третьому розділі дисертаційного дослідження). 

Для більш ґрунтовного аналізу права на безоплатну професійну 

правничу допомогу, необхідно дослідити правничу природу поняття 

«безоплатна професійна правнича допомога». 

Відповідно до Академічного тлумачного словника української мови, 

допомога – це сприяння, підтримка в чому-небудь; захист, порятунок у біді; 

ті, хто приходять на допомогу кому-небудь [219]. А отже, сутність цього 

поняття зводиться до того, що у разі, коли особа перебуває у складних 

життєвих обставинах, – вона отримає підтримку або захист. 

Такими складними життєвими обставинами можуть бути різноманітні 

соціальні ситуації: 

 жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 
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 відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї 

(особи); 

 відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; 

 відбування покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення 

волі на певний строк, взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), 

насильство в сім’ї (зокрема щодо дитини); 

 тривала хвороба, встановлена інвалідність (зокрема у дітей), 

вроджені вади фізичного та психічного розвитку, малозабезпеченість, 

безробіття одного з членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання 

батьківських обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та 

догляду за нею; 

 спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) 

частково або повністю не має здатності чи змоги самостійно піклуватися про 

особисте життя та брати участь у суспільному житті; 

 ухиляння батьків від виконання обов’язків з виховання дитини; 

 відбирання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав; 

 стихійне лихо; 

 дискримінація осіб та/або груп осіб [185]. 

Ці соціальні ситуації є підставою для отримання різних видів 

допомоги. Залежно від того, яка саме допомога потрібна, можна виокремити 

декілька її видів, а саме: медичну, психологічну, психіатричну, економічну, 

технічну, правничу та інші. Так, медична допомога – це діяльність 

професійно підготовлених медичних працівників, спрямована на 

профілактику, діагностику, лікування та реабілітацію, у зв’язку з хворобами, 

травмами, отруєннями і патологічними станами, а також у зв’язку з 

вагітністю та пологами (абзац 3 частини першої статті 3 Основ законодавства 

України про охорону здоров’я) [124]. Кожен вид допомоги згрупований, 

передусім, залежно від мети отримання такої допомоги та суб’єкта її 
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надання. Очевидно, що особам, які потрапили у складні життєві обставини, 

вкрай необхідна правнича допомога – доступна допомога, яка надається 

кваліфікованими юристами (адвокатами) у сфері надання правничих послуг. 

Натомість, вітчизняні дослідники ігнорують право на безоплатну 

професійну правничу допомогу через призму суб’єктів, що забезпечують її 

надання та обмежувалися аналізом такого права крізь зміст окремих послуг, 

що включаються до правничої допомоги. На думку М. О. Шульги, поняття 

«правова (правнича) допомога» має широкий зміст і належить до т. зв. понять 

«універсалій». Зокрема, цей термін означає, що правова допомога передбачає 

дії, спрямовані на реалізацію і захист прав, свобод і законних інтересів особи, 

яка звертається за допомогою [237, c. 98]. 

А. П. Черненка зазначав, що під «правовою (правничою) допомогою» 

потрібно розуміти поняття більш ширше за змістом, аніж поняття «захист». 

Поняття «правова (правнича) допомога» має охоплювати багатоплановість 

діяльності адвоката, який може допомагати підозрюваному 

(обвинуваченому) здійснювати правничу допомогу, потерпілому, а також 

надавати правничу допомогу іншим учасникам кримінального провадження 

(свідкам, цивільним позивачам, цивільним відповідачам тощо) [231]. 

Деякі юристи акцентували увагу на відмінності правничої допомоги з 

суміжними правовими категоріями. Зокрема С. Д. Шаталюк зауважував, що 

право на правничу допомогу ширше за право на захист, так як міжнародні 

документи, використовуючи термін «право на захист», значною мірою мають 

на увазі право мати адвоката, якщо буде потреба захищати свої права саме у 

суді. У контексті цього, право на захист можна розглядати як механізм 

отримання правничої допомоги в кримінальних справах [234]. 

Такі визначення вчених виокремлені зі змісту правничої допомоги, 

його принципових характеристик. В них також відсутні посилання на 

суб’єктів надання такої допомоги, а це є кваліфікуючою ознакою цього 

поняття. 
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Дослідниця безоплатної правової (правничої) допомоги – 

М. В. Стаматіна пропонувала таку дефініцію цього поняття: гарантована 

державою діяльність відповідних спеціалістів щодо надання правових послуг 

на безоплатній основі, спрямованих на реалізацію та захист прав, свобод, 

законних інтересів осіб, які звернулися за допомогою [216]. 

Особливої уваги заслуговує безоплатність надання такої допомоги. 

Адже якщо це гарантована державою діяльність, то якість її надання повинна 

бути на досить високому рівні. 

Якість гарантованих державою правничих послуг може бути 

забезпечена за рахунок дієвих механізмів мотивації, за рахунок належного 

фінансування за рахунок коштів загальнодержавного та/або регіонального 

(місцевих) бюджетів. Детальніше проблему фінансування безоплатної 

правової допомоги вивчала Д. М. Сірош [208]. 

Свого часу Головою Верховного Суду України В. Т. Маляренком було 

запропоновано оригінальну концепцію оплати праці адвокатів, якими будуть 

забезпечуватися надання безоплатної професійної допомоги в кримінальному 

процесі за призначенням. Маляренко В. Т. зауважував, що прокурор від імені 

держави, обвинувачує підсудного, а адвокат за призначенням, натомість, від 

імені тієї ж держави захищає його, то доречно їх зрівняти у оплаті праці. Цей 

рівень оплати праці має кореспондуватися ще і рівнем провадження 

кримінальної справи, тобто, в тому разі, коли адвокат бере участь у суді 

першої інстанції, його погодинна зарплата повинна відповідати середньому 

рівню оплати працівників районної прокуратури [113]. 

Зокрема в Україні, на рівні Акту Уряду, була затверджена Методика 

обчислення розміру винагороди адвокатів, що надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру 

винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, 

на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі, на підставі 

договору з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
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суб’єктам права на таку допомогу. Методика передбачає стійкі мотивації для 

адвокатів: якщо під час розгляду клопотання слідчого, прокурора про 

обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

буде обрано більш м’який запобіжний захід або постановлено ухвалу про 

відмову в застосуванні запобіжного заходу – адвокат отримає більшу 

винагороду за свою роботу [187]. 

Крім того, національна система безоплатної правничої (правової) 

допомоги отримує стабільне державне фінансування. Так, законодавчими 

актами про Державний бюджет України на відповідний рік передбачалися 

різні суми видатків: у 2011 році – 1 709, 9 тис. грн [149], у 2012 році – 

8 455, 7 тис. грн [148], у 2013 році – 51 076, 6 тис. грн [147], у 2014 році – 

94 053, 6 тис. грн [146], у 2015 році – 272 885, 4 тис. грн [145], у 2016 році – 

218 609, 0 тис. грн [144], у 2017 році – 408 744, 9 тис. грн [143], у 2018 році – 

529 326, 4 тис. грн [142]. 

Поняття «правничої допомоги» та «безоплатної правничої допомоги», 

насамперед, різняться тим, що у другому випадку така допомога надається 

безоплатно, а коло осіб, які можуть скористатися таким правом, обмежений. 

Категорії людей та випадки, коли надається безоплатна професійна правнича 

допомога, зазвичай, встановлюється на рівні законодавства [11, с. 20]. 

Така авторська позиція є вкрай дискусійною, з огляду на те, що 

держава, гарантуючи особам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, право на професійну правничу допомогу, декларує не тільки 

безоплатність з боку громадян правничих послуг, а й сприяє доступності 

отримання такої допомоги та здійснює моніторинг якості її надання. Зокрема, 

актами законодавства встановлюються Стандарти якості надання правничої 

допомоги, Порядки оплати послуг надавачів безоплатної професійної 

правничої допомоги, обов’язок усіх органів державної влади та місцевого 

самоврядування надавати правничу допомогу у формі правничої інформації з 

питань, що належать до їх компетенції. 
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Важливо в межах визначення сутності поняття «безоплатної 

професійної правничої допомоги», виокремити такі напрямки в дослідженнях 

науковців: 

1. Безоплатна професійна правнича допомога – як допомога, яка 

надається винятково у кримінальному провадженні. 

Такий погляд спричинений буквальним тлумачення пункту «с» частини 

3 статті 6 Європейської конвенції з прав та основоположних свобод 

людини [80], що право на безоплатну професійну правничу допомогу 

стосується лише затриманих, обвинувачених та підозрюваних в межах 

відкритих щодо них кримінальних проваджень. 

Тому більшість дослідників схилялись до того, щоб правничу допомогу 

розглядати як допомогу, яка надається лише у разі захисту від обвинувачення 

у кримінальних справах тільки адвокатами [15]. А у період з січня 2012 року 

до 30 червня 2015 року така концепція була запроваджена і в Україні. 

Коровайко О. І. пропонував під «правничою допомогою» розуміти 

надання, завдяки діяльності адвокатів, особам, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, гарантованої державою в обсязі та формах, 

визначених Конституцією та законами України, можливості отримати 

допомогу в реалізації прав, свобод і законних інтересів таких осіб, 

ефективному їх захисті або недопущенні порушень, а також відновлення в 

разі порушення [103]. 

Однак, у стратегічному рішенні Європейського суду з прав людини у 

справі Airey v. Ireland (1979), в якій заявниця не мала змоги належно 

представити у суді своє звернення про встановлення режиму роздільного 

проживання подружжя через відсутність у неї коштів на оплату послуг 

адвоката, Суд, визначаючи з огляду на зазначене, неефективність доступу 

заявниці до суду, вказав, що «незважаючи на відсутність подібного правила 

для спорів у цивільних справах, статті 6 пункту 1 може в деяких випадках 

примушувати державу надавати допомогу юриста, коли вона необхідна для 
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забезпечення реального доступу до правосуддя або якщо юридичне 

представництво є обов’язковим, згідно з внутрішнім правом деяких 

Договірних Сторін у визначених категоріях справ або внаслідок складності 

процесу чи самої справи» (п. 26) [111]. 

Подібні погляди правників пояснюються тим, що національне 

кримінально-процесуальне законодавство гарантує кожному підозрюваному, 

обвинуваченому, виправданому засудженому право на захист, яке полягає у 

можливості користуватися правовою допомогою захисника. Слідчий, 

прокурор, слідчий суддя, суд зобов’язані роз’яснити підозрюваному, 

обвинуваченому його права та забезпечити право на кваліфіковану правову 

допомогу з боку обраного ним або призначеного захисника. Тоді як у 

випадках, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України 

та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, 

підозрюваному, обвинуваченому правова допомога надається безоплатно за 

рахунок держави (ст. 20 Кримінального процесуального кодексу 

України) [108]. 

2. Безоплатна професійна правнича допомога – як допомога, яка 

надається у цивільному провадженні. 

Дія права на правничу допомогу не обмежується тільки сферою 

кримінального судочинства, – зазначав А. В. Коршенко, – адже права, 

передбачені п. 3 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, є складовим елементом загального поняття справедливого судового 

розгляду, що охоплює й випадки здійснення цивільного судочинства [104]. 

Натомість учений-правник Н. П. Артем’єв підкреслював, що правова 

(правнича) допомога – це гарантоване державою право учасників самостійно 

обирати захисника своїх прав та інтересів, а також право отримати 

безоплатну правову допомогу в процесі судового розгляду цивільних 

справ [183]. 
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Така позиція учених зумовлена кількома базовими положеннями 

цивільно-процесуального законодавства. Так, статтею 15 Цивільного 

процесуального кодексу України визначено, 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. Безоплатна 

правнича допомога надається в порядку, встановленому законом, що регулює 

надання безоплатної правничої допомоги [229]. 

Враховуючи той факт, що безоплатну правничу допомогу можуть 

надавати як адвокати, включені до Реєстру адвокатів, що надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, так і штатні юристи центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, необхідно дослідити 

вищезгадані ситуації, за яких представництво в суді можуть здійснювати й 

інші фахівці у галузі права. Саме цивільно-процесуальне законодавство 

встановлює такі випадки: 

 під час розгляду спорів, що виникають у трудових відносинах 

(ч. 2 ст. 60 ЦПК України); 

 справи у малозначних спорах (малозначні справи) – 

представником може бути особа, яка досягла вісімнадцяти років, має 

цивільну процесуальну дієздатність, за винятком осіб, визначених у статті 

61 цього Кодексу (ч. 2 ст. 60 Цивільного процесуального кодексу 

України) [229]; 

 органи або інші особи, 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 (ч. 3 ст. 60 ЦПК України); 

 одна й та сама особа може бути одночасно представником 

декількох позивачів або декількох відповідачів або декількох третіх осіб на 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print#n6476
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print#n6476
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одній стороні, за умови відсутності конфлікту інтересів між ними (ч. 4 ст. 60 

ЦПК України). 

Підтвердженням аргументів про те, що право на безоплатну 

професійну правничу допомогу реалізовується тільки в цивільному праві, є 

той факт, що законодавцем надано тлумачення «малозначності» справ також 

саме цивільно-процесуальному законодавстві. Так, відповідно до ч. 6 ст. 19 

Цивільного процесуального кодексу України, малозначними справами є: 

1) справи, у яких ціна позову не перевищує ста розмірів 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб (згідно з Законом України 

«Про державний бюджет на 2018 рік», для працездатних осіб прожитковий 

мінімум станом на 1 лютого 2018 року становить 1762 грн, тобто ціна позову 

не повинна перевищувати 176 200 грн 00 коп.) [142; 229]; 

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 (згідно з Законом України 

«Про державний бюджет», для працездатних осіб прожитковий мінімум 

станом на 1 лютого 2018 року становить 1762 грн, тобто ціна позову не 

повинна перевищувати 881 000 грн 00 коп.) [142; 229]. 

3. Безоплатна професійна правнича допомога – допомога, яка 

надається у кримінальному, цивільному та адміністративних 

провадженнях. 

Прихильники такої позиції опираються на твердження, що правнича 

допомога – це будь-який вид правової допомоги, за винятком захисту особи 

від обвинувачення у кримінальних справах, який є однопорядковим із 

правовою допомогою поняттям і не належить до останнього [15]; правнича 

допомога – це будь-яка допомога правового характеру, яка надається 

безоплатно, на підставах, визначених законом, та суб’єктами, передбаченими 

в законі. 
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Позиція, що конституційне право на безоплатну професійну правничу 

допомогу має системоутворюючий характер та може реалізовуватися у 

цивільному, кримінальному, адміністративному провадженнях, є 

прийнятною. Це твердження може бути аргументовано: 

 таке право регламентоване Конституцією – тому є 

конституційним, а отже, міжгалузевим; 

 регулюється як нормами національного законодавства, так і на 

рівні міжнародних документів; 

 за формою реалізації є тотожним у всіх вищезгаданих 

провадженнях; 

 згадується у всіх процесуальних кодексах та має спеціальний 

законодавчий акт, який регулює загальні положення реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. 

Щодо сутнісних характеристик конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу, то необхідно акцентувати, що погляди 

вчених стосовно питання носять динамічний характер. 

1. Суб’єкти права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Зазвичай, до таких суб’єктів відносять: 

 громадян; 

 іноземців; 

 осіб без громадянства; 

 фізичних осіб-підприємців; 

 юридичних осіб, які потребують правничих послуг. 

Право на безоплатну правничу допомогу, зауважував В. О. Чуб, 

необхідно визнавати не лише за фізичними, але й за юридичними особами, 

які можуть бути учасниками судового процесу, хоча законодавець вказує 

лише на фізичних осіб [232]. 
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Безоплатна правнича допомога може надаватися як фізичним, так і 

юридичним особам, проте окремі її види все-таки надаються винятково 

фізичним особам. Так, безоплатна вторинна правнича допомога – це вид 

допомоги особам для забезпечення їм рівного доступу до правосуддя. 

Критерієм віднесення до таких осіб, зазвичай, є низька економічна 

забезпеченість або інша, встановлена законодавцем, складна життєва 

обставина. 

2. Суб’єкти надання безоплатної професійної правничої допомоги. 

Зазвичай, гарантовану державою безоплатну професійну правничу 

допомогу можуть надавати спеціалізовані державні (муніципальні) установи 

або адвокати, які уклали з державою контракти на надання правничих послуг 

особам. Тому потрібно розмежовувати правничу допомогу, суб’єктами 

надання якої є адвокати, та правові послуги, які надають фахівцями в галузі 

права та юридичними фірмами [133, с. 3]. 

Так, В. С. Кашковський зазначав, що юридичну (правничу) допомогу 

необхідно розглядати як допомогу, що надається кваліфікованим юристом, 

основною метою якої є сприяння у попередженні порушення прав, свобод та 

законних інтересів суб’єктів права, усуненні або зменшенні негативних 

наслідків такого порушення та у відновленні належного становища суб’єкта 

права [74]. 

Крім того, необхідно виокремлювати безоплатну правничу допомогу, 

яку надають органи державної влади та органи місцевого самоврядування з 

питань, що віднесені до їх компетенції. 

3. Обсяг безоплатної правничої допомоги, яка повинна надаватися 

особам. 

Загальновизнаним є підхід, коли гарантована державою правнича 

допомога проявляється через надання таких правничих послуг: 

 правової інформації; 

 консультацій та роз’яснень з правових питань; 
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 допомоги у складанні документів правового непроцесуального 

характеру; 

 захисту; 

 складання процесуальних документів; 

 представництва інтересів особи у правоохоронних органах, суді 

та інших органах державної влади, місцевого самоврядування, перед іншими 

фізичними або юридичними особами. 

Сам факт надання правової (правничої) допомоги, на думку 

Д. В. Гончар, необхідно відрізняти від представництва, яке має місце в 

цивільному праві та процесі, так як представництво, що здійснюється 

особою, яка не є юристом і не має диплома про вищу юридичну освіту 

(зазвичай, це законне представництво), не є правовою допомогою. Відносини 

між представником та особою, яку представляють, регулюються Цивільним 

кодексом України або процесуальним законодавством [37]. Така позиція є 

прийнятною. Однак, безоплатну правничу допомогу потрібно розглядати 

комплексно, крізь призму суб’єктів надання, суб’єктів отримання та змісту 

наданих правничих послуг. 

Натомість, В. Т. Варфоломеєва висловила заперечення щодо цієї 

позиції: ставлення до правничої допомоги крізь призму надання правових 

(правничих) послуг знижує її значення в державі до рівня побутових послуг, 

що є неприпустимим [20, c. 38]. 

Однак, А. Волков заявляв, що правнича допомога відрізняється від 

правових послуг, які завжди надаються на платній основі, згідно з 

положенням Цивільного кодексу України; це будь-який вид правової 

допомоги, який надається адвокатами, на відміну від приватно-практикуючих 

юристів, які не є адвокатами (фахівці у галузі права), та юридичними 

особами приватного права (юридичних фірм, юридичних компаній), що 

надають правові послуги [27]. 
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Враховуючи норми національного законодавства та міжнародну 

практику, необхідно запропонувати такий умовний поділ безоплатної 

правничої допомоги: 

– безоплатну первинну правничу допомогу, сутність якої 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; 

– безоплатну вторинну правничу допомогу – у створенні рівних 

можливостей для доступу осіб до правосуддя та включає надання таких видів 

правових послуг як 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 [137]. 

На думку Ю. Т. Шрамко, первинну і вторинну правничу допомогу 

можна також визначати як позапроцесуальну («загальну») і процесуальну 

(«спеціальну») правничу допомогу [222]. Ця позиція, втім, не є прийнятною, 

адже під час судового розгляду справ, суддя зобов’язаний надавати правову 

інформацію, зокрема щодо прав та обов’язків, процесуальних особливостей 

розгляду справи. 

До змісту правничої допомоги деякі вчені відносять правові висновки 

та медіацію, які, на їх думку, є найбільш поширеними видами правничої 

допомоги за кордоном. 

Так, правові висновки складають основну частку всіх видів правової 

допомоги, яка надається у Сполучених Штатах Америки [5, с. 35]. Вони є 

видом правової консультації і містять приписи про необхідність вчинення 

або утримання від вчинення певних дій при застосуванні положень певного 

нормативного акту [133, c. 40]. Такі письмові роз’яснення можуть 

стосуватися різноманітних питань – починаючи порядком реалізації тих чи 
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інших конституційних прав, та закінчуючи аналізом окремих цивільно-

правових договорів стосовно відповідності їх національному законодавству. 

Втім, правовий висновок, за своєю природою, є підвидом правової 

інформації та консультації, яка викладена у письмовій формі. 

Дискусійним питанням серед науковців залишаються межі 

безоплатності правничої допомоги, гарантованої державою. 

Адже на державу покладається обов’язок фінансування з 

загальнодержавного бюджету правничих послуг, які надаються адвокатами 

або спеціалізованими державними установами. Однак, міжнародна практика 

показує, що оплачуватися такі послуги можуть також із муніципальних 

бюджетів та інших джерел. 

Натомість, клієнт може бути повідомлений про відповідальність за 

надання недостовірної інформації про свій фінансовий стан. У разі, якщо 

буде встановлено факт подання особою неправдивих відомостей або 

фальшивих документів, що стали підставою для віднесення її до категорій 

осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, та 

прийняття рішення про надання їй безоплатної вторинної правової допомоги 

– така особа, якій надавалася допомога, зобов’язана відшкодувати вартість 

фактичних витрат, пов’язаних з наданням допомоги (ч. 3 ст. 23 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу») [137]. 

Щодо оплати інших судових витрат осіб, то правнича практика є 

різною. Чуб В. О. акцентував увагу на тому, що надання безоплатної 

правничої допомоги не потрібно ототожнювати з компенсацією витрат на 

правничу допомогу, зменшенням або з розподілом цих витрат між 

сторонами [232]. В Україні такі витрати за рахунок державних коштів не 

відшкодовуються, тоді як у Німеччині особа, яка користується правничою 

допомогою за рахунок держави, судовий збір не сплачує [72]. 

У зв’язку з цим, необхідно зосередити увагу на позиції деяких 

дослідників, які безоплатну професійну правничу допомогу відносять 
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винятково до інституту конституційного права. Так, А. Бірюкова 

акцентувала, що правнича допомога – це, насамперед, конституційна 

категорія, закріплення якої в Конституції України має на меті забезпечити 

єдність нормативного змісту правової допомоги в державі і мінімальний 

рівень її гарантії, незалежно від суб’єкта юридичної підтримки і предметної 

спеціалізації конкретних (галузевих) відносин, з якими пов’язане її надання. 

Поряд з цим, право на захист не можна зводити лише до процесуальних прав, 

тобто прав, які встановлені нормами процесуальних галузей права, зокрема, 

кримінального процесуального та цивільного процесуального права. Так, 

наприклад, конституційне право на правничу допомогу, що забезпечується 

адвокатурою, не можна віднести до процесуальних прав [16]. 

Прийнятною є позиція О. Г. Юшкевича, що право на правову 

(правничу) допомогу потрібно розглядати як у широкому, так і вузькому 

розумінні. 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 – 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, вихованні 

звички свідомого виконання правових норм, що сприяє поліпшенню її 

життєдіяльності та соціальної адаптації [119]. 

В юридичній літературі репрезентована досить спірна позиція: якщо 

сторона бажає отримати безоплатну правову допомогу, то їй потрібно 

довести власну правоту та отримати позитивне рішення суду на свою 

користь, в іншому разі – відшкодувати судові витрати [13]. Таке тлумачення 

змісту безоплатної професійної правничої допомоги значно звужує 
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можливості такого права людини та не відповідає духу його призначення – 

забезпеченні рівного доступу до правосуддя. 

Деякі вчені, зокрема В. В. Гутник, розглядають безоплатну правничу 

допомогу в контексті її реалізації в міжнародних судах, мотивуючи тим, що у 

статутах міжнародних кримінальних судів право обвинуваченого на 

безоплатну правничу допомогу нормативно закріплене однаковим 

формулюванням – як «право обвинуваченого мати призначеного йому 

захисника в будь-якому разі, коли інтереси правосуддя того вимагають, 

безоплатно для нього в будь-якому такому випадку, коли в нього недостатньо 

коштів для оплати послуг захисника [32]. 

Тому вкрай необхідно виокремлення стандартів реалізації 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Стандарти можуть формуватися як всередині держави (національні 

стандарти), так і на рівні міждержавного спілкування – регіональному, або 

навіть універсальному (міжнародні стандарти). При цьому, існують різні 

вектори правових стандартів. Так, деякі стандарти, що формуються на рівні 

національної правової системи, іноді стають міжнародними, і навпаки. В 

ідеалі, внутрішньодержавні правові стандарти повинні відповідати 

регіональним, які, натомість, мають кореспондуватися з універсальним. У 

такий спосіб, може скластися достатньо чітка система норм-стандартів, на які 

потрібно орієнтуватися, і які потрібно враховувати при регулюванні певної 

сфери суспільних відносин [65, c. 13]. 

Стандарти реалізації конституційних прав – це закріплені у 

міжнародних актах і документах текстуально уніфіковані й функціонально 

універсальні (для певних міжнародних об’єднань держав) принципи та 

норми, які за посередництвом вельми абстрактних, здебільшого оціночних, 

терміно-понять, фіксують мінімально необхідний або бажаний зміст і/чи 

обсяг прав людини, зумовлені досягнутим рівнем соціального розвитку та 

його динамікою, а також встановлюють позитивні обов’язки держав щодо їх 
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забезпечення, охорони й захисту та передбачають за їх порушення санкції 

політико-юридичного або політичного характеру [189]. 

У зв’язку з цим, необхідно виокремити критерії, які відносно 

характеризуватимуть наближення до міжнародних стандартів реалізації 

права на безоплатну професійну правничу допомогу: 

1) забезпечення доступу до правосуддя та доступності можливостей 

реалізації права; 

2) якість надання правничої допомоги; 

3) межі компенсації судових витрат; 

4) критерії віднесення осіб до суб’єктів права на безоплатну 

професійну правничу допомогу; 

5) стадії процесу, на яких особа може реалізувати своє право на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

6) обсягу безоплатної професійної правничої допомоги у різних 

процесуальних провадженнях. 

Більшість критеріїв сформувалися під впливом судової доктрини, 

зокрема практики Європейського суду з прав людини. 

Одним із найбільших джерел стандартів безоплатної професійної 

правничої допомоги, є практика Європейського суду з прав людини в питанні 

тлумачення положень Конвенції з прав та основоположних свобод людини. 

Для вітчизняної правової доктрини та національного законодавства 

вищезгадана практика є вкрай важливою, адже з ратифікацією Європейської 

конвенції про захист прав людини та основних свобод (далі – Конвенція) 17 

липня 1997 року Україна визнала для себе обов’язковою юрисдикцію 

Європейського Суду з прав людини (далі – ЄСПЛ) у Страсбурзі. Відповідно 

до статті 35 Конвенції, ЄСПЛ може прийняти справу до розгляду тільки після 

того, як були вичерпані всі внутрішні засоби правового захисту, відповідно 

до загальновизнаних норм міжнародного права, і впродовж шести місяців від 

дати постановлення остаточного рішення у справі [80]. 
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Іншим, не менш резонансним нормативно-правовим актом, є Закон 

України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського 

суду з прав людини» [139] . Відповідно до статті 17 згаданого Закону, суди 

застосовують при розгляді справ, Конвенцію та практику Суду, як джерело 

права. З одного боку, це положення Закону не вписується у 

загальнотеоретичну концепцію побудови національного права, яке 

сформоване на засадах германо-романської правової системи (сім’ї), а з 

іншого – є додатковою гарантією охорони та захисту прав, свобод та 

законних інтересів громадян. 

Крім того, при прийнятті будь-якого свого рішення, ЄСПЛ керується 

Конвенцією, як «живим інструментом», тобто використовує принцип 

автономного тлумачення норм. 

Якість надання правничої допомоги. У рішенні ЄСПЛ від 9 квітня 2013 

року «Годді проти Італії» («Goddi vs Italy») визначено, що ненадання 

офіційно призначеному адвокату достатнього часу та умов для підготовки 

справи, порушує обов’язок держави щодо забезпечення реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. Це означає, що вперше 

практикою суду було встановлено не тільки формальність надання правничої 

допомоги, а й зобов’язано сприяти у якісному її наданні, так як у пункті «с» 

статті 6 йдеться саме про «допомогу», а не про «призначення захисника». 

Власне призначення адвоката ще не забезпечує ефективної допомоги тому, 

що призначений захисник може померти, захворіти складною хворобою, 

протягом довгого часу не мати змоги діяти або ухилитися від виконання 

своїх правничих обов’язків. Тому урядові органи, у разі, якщо їм відомо про 

відповідні факти, повинні або замінити адвоката, або змусити його виконати 

свої обов’язки. Запропоноване деякими Урядами обмежувальне тлумачення 

підпункту призводить до результатів, які не розумні і не відповідають як 

сутності підпункту «с», так і статті 6 загалом, так як в багатьох випадках 
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безоплатна професійна правнича допомога може виявитися 

неефективною [238]. 

Критерій «інтереси правосуддя» як підстава отримання безоплатної 

професійної правничої допомоги. У рішенні ЄСПЛ від 23 квітня 1991 року 

«Каранта проти Швейцарії» («Quaranta v. Switzerland») визначено, що 

інтереси правосуддя вимагають вивчення серйозності злочину, складності 

справи та здатності підзахисних забезпечити своє представництво. 

Безоплатна правнича допомога повинна надаватися у разі найменшої 

ймовірності, що може бути призначене покарання у вигляді позбавлення волі 

строком на 3 роки [239]. Водночас, у рішенні ЄСПЛ від 10 червня 1996 року 

«Бенхам проти Сполученого Королівства» («Benham v. UK») передбачено, 

що потенційне ув’язнення строком на три місяці разом з юридичною 

складністю справи, вимагають від держави забезпечення обов’язкового 

безкоштовного правового представництва обвинуваченого [240]. 

Стадії судового розгляду, на яких особа може скористатися своїм 

правом на безоплатну професійну правничу допомогу. ЄСПЛ у своїх 

рішеннях від 28 березня 1998 року «Гренджер проти Сполученого 

Королівства» («Granger vs United Kingdom») наголошував, чи вимагають 

інтереси правосуддя забезпечення правової допомоги, залежить від цілої 

справи – не тільки від фактів, відомих на момент подання заяви про 

безоплатну правову допомогу, а й від фактів, відомих на момент подання 

апеляції [241]; рішенням від 25 вересня 1995 року «Фам Хоанг проти 

Франції» («Pham Hoang v. France») передбачено, що право на безоплатну 

професійну правничу допомогу стосується і процесу в касаційному порядку у 

випадку бажання захисника оскаржити вирок та у разі неспроможності 

вирішити складні юридичні питання під час касації через відсутність 

професійного представництва [242]. 

Кількість призначених захисників. Саме собою призначення у одній 

справі декількох адвокатів не суперечить Конвенції. Крім того, інтереси 
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правосуддя можуть інколи навіть такого вимагати. Однак, перед тим, як 

перейти до цього, суд повинен дізнатися думку обвинуваченого щодо 

бажаної кількості захисників, особливо, якщо відповідні витрати 

покладаються на останнього, у разі його засудження. Призначення 

декількох адвокатів, яке буде суперечити волі обвинуваченого, не 

відповідає поняттю справедливого судового розгляду, закріпленого в 

статті 6 п. 1 [243]. 

Можливість вільного вибору захисника. «Суд нагадує, передусім, що 

відповідно до незмінної судової практики, стаття 6 п. 3 с) не гарантує право 

вибору захисника, який призначається судом, а також не гарантує право бути 

проконсультованим щодо вибору захисника, призначеного 

безоплатно» [244]. 

Відповідальність держави за діяльність адвокатів. Відповідальність 

на державу покладається за дії їх компетентних органів. Адвокат, навіть 

якого призначено безоплатно, щоб представляти особу, обвинувачувану в 

межах кримінального судочинства, не повинен вважатися органом Держави. 

У зв’язку з тим, що адвокатура по відношенню до Держави, є незалежною, 

відповідно, проведення захисту належить, здебільшого, обвинуваченому і 

його адвокату, призначеного безоплатно або оплачуваного клієнтом; тому, не 

потрібно, крім виняткових випадків, покладати відповідальність на Державу, 

у зв’язку з Конвенцією [245]. 

Однак, існують обставини, коли Держава повинна діяти і не 

залишатися пасивною у питаннях, що належать до представництва в суді, 

повинна приділятися увага з боку компетентних органів влади. Залежно від 

обставин справи, компетентні державні органи мають вжити або не вжити 

заходи і, здійснюючи судочинство в сукупності, захист зможе вважатися як 

«практичний і ефективний», або не вважатися таким [245]. 
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1.2 Місце права на безоплатну професійну правничу допомогу у 

системі конституційних прав людини та громадянина 

Для того, щоб визначити місце права на безоплатну професійну 

правничу допомогу у системі конституційних прав, необхідно спершу 

дослідити, чи являється таке право конституційним. 

Права людини мають загальний універсальний характер. По-перше, всі 

люди володіють основними правами і свободами. Міжнародні стандарти та 

законодавство демократичних держав гарантують рівність прав і свобод 

людини, незалежно від статі, раси, національності, мови, походження, 

національної належності, майнового стану, місця проживання, ставлення до 

релігії, членства в громадських об’єднаннях та інших обставин. По-друге, всі 

права і свободи є універсальними, з погляду їх змісту, вони загальні 

незалежно від національної та регіональної специфіки і різних історичних, 

культурних і релігійних особливостей. По-третє, загальність виражена в 

просторовому, територіальному аспекті. Усюди, де б не знаходилася людина, 

куди б не перемістилася, вона володіє основними правами і свободами. По-

четверте, питання забезпечення та захисту прав людини виступають об’єктом 

регулювання всіх держав [38]. 

Більшість вітчизняних та зарубіжних науковців у галузі права 

зазначали, що до конституційних прав людини, насамперед, потрібно 

відносити найбільш важливі та базові права. Так, на думку М. В. Баглай, 

конституційні права – це не всі права, які має людина, а тільки основні, 

найбільш важливі, які розкривають природну сутність свободи і які 

найбільше юридично захищені [3, с. 159]. Воєводін Л. Д. свого часу 

стверджував, що невід’ємною частиною єдиної системи прав громадян є 

конституційні або основні права і всі закріплені Конституцією права є не 

тільки конституційними, але й основними [127, с. 145]. Шумський Н. І. 

стверджував, що конституційні права та свободи – це закріплені в 

Конституції можливості здійснювати ті чи інші дії, обирати вид та спосіб 
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поведінки, користуватися наданими благами для задоволення своїх інтересів 

і потреб [236, с. 101]. 

На думку Є. І. Козлова та О. Є. Кутафін, конституційними являються 

лише конституційно закріплені права і свободи, які складають відносно 

невелику частину всіх прав та свобод [105, c. 67]. 

Незвично крізь призму можливостей людини описані І. Б. Пробко 

конституційні права і свободи. З погляду автора, такі права і свободи – це 

невід’ємні можливості, які належать особі від народження, є основою 

правового статусу, закріплені в конституції держави і мають найвищий 

юридичний захист [135, с. 8]. 

Інші дослідники – Ю. М. Тодика та Л. І. Летнянчин – наголошували, 

що конституційні права і свободи – це закріплені в Конституції України і 

гарантовані державою можливості кожної людини і громадянина вільно і 

самостійно обирати вид і міру своєї поведінки, користуватися наданими йому 

соціальними благами як в особистих, так і суспільних інтересах [100, c. 95]. 

Натомість О. В. Совгиря під конституційними (основними) правами 

розуміє права, що містяться не тільки в конституції держави, але і в 

міжнародно-правових актах з прав людини. Ці права є стрижнем правового 

статусу індивіда, в них укорінюються можливості виникнення інших 

багаточисленних прав і свобод, необхідних для нормальної життєдіяльності 

людини [220, c. 86]. 

Прийнятною є позиція Ж. М. Пустовіт, яка зазначала, що для 

конституційних прав притаманна власна система і ознаки, що відрізняє їх від 

інших прав та свобод: 

1) конституційні права та свободи наділені верховенством, так як 

всі інші права і свободи повинні відповідати їм, а також вони є правовою 

базою для прийняття всіх інших прав та свобод, що деталізують їх; 

2) конституційні права та свободи є нормами прямої дії і мають 

гарантований захист; 
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3) конституційні права та свободи базуються на конституційних 

принципах рівності для кожного і не можуть обмежуватись чи 

скасовуватись [1, c. 232–233]. 

Акопян А. Р. пропонував конституційні права людини відрізняти від 

інших юридичних прав і свобод як за змістом, так і за формою: по-перше, 

вони закріплюють важливі, найбільш суттєві, фундаментальні, значущі 

відносини між державою і особистістю; по-друге, критерієм віднесення до 

основних конституційних прав і свобод є їх закріплення в Основному Законі. 

Причому друга ознака не є головною, скоріше формальною [2, с. 87]. 

Кириченко Ю. В. сформулював низку особливостей, що відрізняють 

конституційні права від прав і свобод, установлених нормами інших джерел 

права, а саме: мають особливу юридичну форму закріплення, якою є 

конституція; є визначальними щодо всіх інших прав і свобод людини і 

громадянина; не набуваються і не відчужуються за волевиявленням людини і 

громадянина; реалізуються через норми інших галузей права [75, с. 63]. 

Тому, конституційні права – це закріплені в Конституції України права і 

свободи, які належать кожній людині, незалежно від наявності чи відсутності 

правового зв’язку між нею і Українською державою (громадянства) [98, 

с. 23]. 

Для конституційно-правового регулювання основних прав і свобод 

людини і громадянина в Україні також є характерними окремі тенденції: 

1) розширення каталогу прав і свобод, закріплених на рівні Основного 

Закону; 2) новелізація традиційних конституційних прав, свобод і обов’язків; 

3) викладення прав і свобод в послідовності їх історичного зародження і 

розвитку; 4) орієнтація конституційно-правової регламентації правового 

статусу особи на міжнародні стандарти прав людини; 5) посилення гарантій 

основних громадянських і політичних прав і свобод і певне звуження 

гарантованості економічних, соціальних і культурних (духовних) прав; 
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6) звуження кола конституційних обов’язків; 7) посилення загалом 

юридичних гарантій прав і свобод [100, c. 97]. 

Всі вищезгадані тенденції та ознаки відповідають змісту та правовій 

природі конституційного права на безоплатну професійну правничу 

допомогу. Адже за останні роки положення статті 59 Конституції України 

зазнали значних змін як формального, так і змістовного характеру. 

По-перше, у 2011 році було прийнято Закон України «Про безоплатну 

правову допомогу» [137], який визначав не тільки зміст права на безоплатну 

правову допомогу, але й порядок реалізації цього права, підстави та порядок 

надання безоплатної правової допомоги, державні гарантії щодо надання 

безоплатної правової допомоги. 

По-друге, органами державної влади та місцевого самоврядування 

вживаються заходи для забезпечення доступності безоплатної правничої 

допомоги для соціально вразливих категорій осіб у всіх регіонах України. 

Зокрема, Міністерством юстиції України було утворено розгалужену систему 

регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги [150; 151; 174; 175]. 

По-третє, пріоритетним напрямком державної правової політики є 

підвищення якості надання правничої допомоги. Для цього Міністерством 

юстиції України були затверджені Стандарти якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі (2014 р.) та 

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі (2017 р.) [217; 218]. 

По-четверте, статтю 59 Конституції України законодавцем редакційно 

змінено із «право на правову допомогу» на «право на професійну правничу 

допомогу». 

Тому з-поміж засобів правозахисту особи, право кожного на правничу 

допомогу займає ключове місце, випереджаючи, на думку В. М. Кампо, 
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навіть право громадян на судовий захист та на справедливий і швидкий 

суд [101]. 

Джуська А. В. це теж пояснював тим, що здійснення саме права на 

правничу допомогу засноване на дотриманні принципів рівності всіх перед 

законом та відсутності дискримінації за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, соціального походження, 

майнового стану або іншими ознаками [63]. 

Місце права на професійну правничу допомогу у системі 

конституційних прав людини залежить від багатьох чинників. 

Більшість підходів до класифікації конституційних прав і свобод 

склалися після Другої світової війни і пов’язані з виникненням та діяльністю 

Організації Об’єднаних Націй [115, c. 73]. З-поміж документів, прийнятих 

цією організацією, найбільший визначними є Загальна декларація прав 

людини (1948 р.) [66] і Міжнародні пакти про права людини (1966 р.) [117; 

118]. В цих документах вперше була сформульована позиція міжнародної 

спільноти з приводу розташування норм про права людини в структурі цих 

прав. Були виділені такі групи прав людини: громадянські, політичні, 

соціальні, економічні, культурні права. 

В основу доктрини конституційного права була покладена саме ця 

класифікація, згрупувавши конституційні права та свободи на: 

1. Основні громадянські права та свободи; 

2. Основні політичні права і свободи; 

3. Основні економічні права і свободи; 

4. Основні соціальні права і свободи; 

5. Основні культурні права і свободи [1, c. 240]. 

В науковій літературі наявна ще одна група прав і свобод, які містять 

повноваження громадян, пов’язаних із захистом усіх інших прав, свобод і 

інтересів, що охороняються законом від можливих порушень. Ці права 

містяться в статтях 55–63 Конституції України і розглядаються як 
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конституційні гарантії реалізації основних прав. Тобто право на безоплатну 

професійну правничу допомогу теоретично відноситься до цієї останньої 

групи конституційних прав. 

Отже, право на безоплатну професійну правничу допомогу найчастіше 

розглядають як конституційну гарантію. Конституціоналісти прямо 

зазначають, що в Основному Законі (статті 55–64) вперше детально й чітко 

встановлюються юридичні гарантії прав особи [95, c. 105]. 

І. О. Шумак стверджував, що за своєю сутністю, право вільного 

доступу до суду, прав на отримання кваліфікованої юридичної допомоги, 

право обвинуваченого на захист, презумпція невинуватості тощо є 

процесуальними правами людини, які є одночасно правами-гарантіями 

конституційно-правового статусу людини і громадянина [235, с. 13]. 

Поряд з цим, право на правничу допомогу подекуди відносять і до 

особистих гарантій забезпечення права та свобод людини, тобто до власних 

можливостей осіб [131, c. 208]. 

Підтверджуючи цю позицію, Н. В. Хмелевська у своїх дослідженнях 

акцентувала, що право на професійну правничу допомогу за своєю сутністю 

не належить до громадянських, політичних, економічних, соціальних, 

культурних прав, однак гарантує їх у розвитку людини. Право захищати себе 

чи отримати такий захист від інших, є універсальне, однакове для всіх, чинне 

всюди й завжди [228, c. 77]. 

Подібну позицію висловлюють й інші конституціоналісти, які 

стверджують, що право кожного на правничу допомогу не належить до 

громадянських прав: розглядають його як особисте право, що слугує захисту 

інших прав, свобод і законних інтересів [78, с. 167]. 

Такий погляд розкритикували В. І. Чушенко та І. Я. Заяць. Вчені 

аргументовано спростовували наукову позицію, за якої право кожного на 

правничу допомогу не належить ані до громадянських, ані до особистих 

прав, бо у такий спосіб недооцінюється роль і значення цього права, що є 
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одним з основних інструментів забезпечення реалізації закріплених прав і 

свобод людини і громадянина Конституцією України [233, c. 200]. 

Декотрі юристи право обвинуваченого на захист у суді відносять до 

числа політичних прав разом із виборчими, правами на участь в управлінні 

державними справами, на об’єднання в громадські організації та на 

звернення до державних органів, свободою слова, зборів та мітингів [132, 

с. 336]. Право обвинуваченого на захист, на думку П. В. Кучевського, є 

одним із прав, що забезпечують недоторканність особи і захист законних 

прав та інтересів громадянина в кримінальному процесі, тобто у процесі 

здійснення державними органами функцій розслідування злочинів і 

правосуддя [107]. 

Труднощі у визначенні місця такого права викликані і тим, що 

юридична природа права на правничу допомогу містить у своєму 

нормативному змісті єдність матеріального і процесуального начал, та може 

розглядатися як право-гарантія, яке повинно забезпечити належні юридичні 

умови для послідовної реалізації права та ефективного досягнення 

громадянами юридичних цілей [121, c. 18–19]. 

Тому право на правничу допомогу найчастіше розглядають саме як 

природне невідчужуване право особистості (право на правову допомогу в 

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

своєю сутністю, є громадянським правом [122, с. 235]. 

Незважаючи на те, що з-поміж учених немає одностайності щодо місця 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу в 

системі конституційних прав людини, таке право, втім, є специфічним та 

його потрібно відносити до групи прав-гарантій, які забезпечують 

можливість реалізації та захисту інших конституційних прав людини. 

Однак, під конституційним правом на безоплатну професійну правничу 

допомогу потрібно розуміти саме конституційну гарантію особи, яка 

покликана забезпечити реалізацію інших прав і свобод людини і 
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громадянина, охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у разі 

порушення, а також створення рівних можливостей для доступу таких осіб до 

правосуддя. 

Крім того, конституційні права поділяють на конституційні права 

людини та конституційні права громадянина. Особливість права на 

безоплатну професійну правничу допомогу полягає в тому, що таке право 

має кожен, проте форми реалізації згаданого права для громадян, іноземців 

та осіб без громадянства є різними. Так, право на отримання правової 

інформації або консультації мають усі особи, тоді як допомога у формі 

складання процесуальних документів та (або) представництва інтересів у суді 

надається обмеженому колу осіб. 

Поділ прав на індивідуальні та колективні також має місце в 

конституційному праві України. Права на безоплатну професійну правничу 

допомогу є індивідуальним, адже його реалізація потребує волевиявлення 

конкретної особи. 

Науковці виокремлюють два основних способи конституційного 

формулювання прав і свобод: 

1) позитивний спосіб, коли Конституція встановлює чи констатує, 

що суб’єкт має певне право; 

2) негативний спосіб являє собою конституційну заборону будь-

якому суб’єкту порушувати або обмежувати певне право або певну 

свободу [220, c. 87]. 

У такий спосіб, право на безоплатну професійну правничу допомогу, 

зазвичай, отримує своє конституційне формулювання за допомогою 

позитивного способу. 

Практичну цінність має поділ конституційних прав, які підлягають та 

не підлягають обмеженню. Зокрема, право на безоплатну професійну 

правничу допомогу є абсолютним та навіть в умовах воєнного або 

надзвичайного стану – не підлягає обмеженню. 
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Особливу увагу приділяють питанням взаємодії права на безоплатну 

професійну правничу допомогу з іншими конституційними правами-

гарантіями: правом на захист, презумпцією невинуватості, правом кожному 

знати свої права та обов’язки та іншими. 

Право на захист характеризується тим, що при його здійсненні, 

з’являється не тільки підстава для реалізації права на безоплатну професійну 

правничу допомогу, а й те, що така допомога завжди реалізується. Особа, яка 

звернулася до суду за захистом, може і не скористатися послугами захисника 

або представника, але в будь-якому разі, він отримає безоплатну правничу 

допомогу від судді у процесі засідання у справі. З іншого боку, саме 

безоплатна професійна правнича допомога є тією силою, яка дає змогу 

направити відносини, що виникли з приводу порушення прав і свобод, в 

русло судового захисту. Без безоплатної правничої допомоги особа просто не 

зможе скористатися таким механізмом захисту своїх прав, як судовий захист. 

Право потерпілих від злочинів і право на безоплатну правничу 

допомогу досить активно взаємодіють в ході кримінального процесу. Так, всі 

потерпілі від злочинів мають право на отримання безоплатної первинної 

правничої допомоги, а найбільш соціально незахищені – вторинну. 

Розкриваючи право на отримання безоплатної правничої допомоги 

потерпілим, зазвичай, такі особи, передусім, потребують допомогу у 

складанні документу правового непроцесуального характеру – заяви про 

злочин до правоохоронних органів. У разі, якщо їх майнове забезпечення не 

дає змоги залучення адвоката за власний кошт, – такі особи можуть отримати 

адвоката за рахунок держави. 

Презумпція невинуватості включає в себе той аспект, що особа 

вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана 

кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному 

порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. А тому для здійснення 

свого захисту, має користуватися правом на безоплатну професійну правничу 
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допомогу. Власне особі, яка притягається до кримінальної відповідальності, 

та у зв’язку з інтересами правосуддя, надається безоплатна вторинна 

правнича допомога. 

Передбачене Конституцією право, що звільняє особу від обов’язку 

доводити свою невинуватість, взаємодіє з правом на безоплатну правничу 

допомогу в тому, що особі, яка отримує безоплатну первинну правничу 

допомогу, обов’язково роз’яснюється її право не доводити свою 

невинуватість. 

Отже, право на безоплатну професійну правничу допомогу не 

конфліктує з жодним конституційним правом. Крім того, повна реалізація 

деяких конституційних прав без безоплатної професійної правничої 

допомоги, неможлива. 

Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу 

можна розглядати в суб’єктивному та об’єктивному розуміннях. 

Так, під об’єктивним правом, зазвичай, розуміють систему правових 

норм, які формально виражені в нормативних актах. Тому право на 

безоплатну правничу допомогу в об’єктивному розумінні, є правовим 

інститутом, що представляє собою сукупність конституційно-правових норм 

та норм інших галузей права, що регулюють механізм реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. 

Право на безоплатну правничу допомогу виражається у нормах права, 

які закріплені не тільки в конституційних актах, але й в інших галузях права. 

Зважаючи на таку позицію, найвдалішою є аргументація деяких дослідників, 

які відносить до норм конституційного права не тільки норми, що прямо 

закріплені в Основному Законі, але й деякі інші, якщо вони у той, чи інший 

спосіб призначені для регулювання конституційних відносин [115, с. 38]. 

Національне та міжнародне законодавство містить у собі значну 

кількість правових норм, що закріплюють право на отримання безоплатної 

правничої допомоги. Це, передусім, цивільно-процесуальні, кримінально-
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процесуальні, адміністративно-процесуальні, а також господарсько-

процесуальні норми. Їх підставою є конституційно-правові норми, що 

містяться в джерелах конституційного права. 

Право на безоплатну професійну правничу допомогу є конституційним 

правом, що підтверджується його окремим закріплення в конституційних 

нормах. Однак, конституційні норми і норми конституції – це різні правничі 

категорії з різним правничим змістом. Так, норми конституції – це 

загальнообов’язкові правила поведінки, які відображені в тексті Основного 

Закону та мають вищу юридичну силу. Конституційні норми, крім власне 

Конституції, можуть міститися і в інших джерелах конституційного права. 

Тому специфічною ознакою конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу також є те, що джерелами такого права, 

окрім Конституції, обов’язково повинні виступати й інші акти законодавства, 

зокрема: 

 рамкові Закони; 

 акти Уряду; 

 акти окремих органів виконавчої влади, зокрема Міністерства 

юстиції, до компетенції якого, зазвичай, відносять формування державної 

правової політики; 

 рішення муніципальних органів влади з питань створення та 

регламентації діяльності спеціалізованих правничих установ; 

 рішення національних Конституційних судів щодо тлумачення 

окремих правових норм, пов’язаних з реалізацією громадянами їх права на 

безоплатну професійну правничу допомогу; 

 рішення Європейського суду з прав людини. 

Втім, це, здебільшого, акти парламенту країни – закони, які містять в 

собі основні положення механізмів реалізації такого права, зокрема 

регламентують питання: 

1) деталізації змісту та обсяг такого права; 
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2) інституційного забезпечення; 

3) критеріїв віднесення особи до суб’єкта права на таку допомогу; 

4) відповідальності за дії або бездіяльність органів, уповноважених 

забезпечування особам безоплатну правничу допомогу. 

Еволюцію визнання прав і свобод людини прийнято розглядати, 

використовуючи термін «покоління прав людини». Визнання кожного нового 

покоління прав і свобод людини призводило до розширення переліку прав 

людини та кардинального переосмислення їх сутності, ролі та статусу особи, 

її співвідношення з державою [70, c. 339]. 

Натомість, право на безоплатну професійну правничу допомогу, яке 

гарантується державою соціально вразливим категоріям громадян 

у встановлених законом випадках, має характер соціального, є проявом 

формування не тільки правової, але й соціальної держави і може бути 

віднесено до другого покоління прав людини [115, с. 56]. Умовність такого 

віднесення полягає в тому, що історично це право з’являється значно пізніше 

(коли сучасні держави перейшли до такого етапу свого розвитку, коли 

ставиться за мету побудова не тільки правової, але й соціальної держави), 

аніж класичний перелік соціальних і економічних прав другого покоління. 

Тобто, віднести право на безоплатну професійну правничу допомогу до 

другого покоління прав людини дозволяє, насамперед, позитивний характер 

зобов’язань держави: держава, реалізуючи свої суверенні права, має взяти на 

себе зобов’язання із створення гарантій забезпечення права на безоплатну 

правову допомогу. З одного боку, правнича допомога – продукт соціальної 

держави, а з іншого – механізм, який сам забезпечує функціонування 

держави загального благоденства [115, с. 59]. 

Гарантії права на безоплатну професійну правничу допомогу. Власне 

гарантії прав та свобод людини і громадянина – це передбачена 

Конституцією і законами України система правових норм, організаційних 
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засобів і способів, умов і вимог, за допомогою яких здійснюються охорона і 

захист прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина [220]. 

На думку Ю. Т. Шрамко, гарантіями є не будь-які умови існування та 

реалізації прав людини і громадянина, а лише ті умови, що їх визначила 

держава для забезпечення конкретної реалізації юридичного статусу особи, 

реального здійснення її суб’єктивного права [218]. 

З-поміж гарантій конституційного права на безоплатну професійну 

правничу допомогу є нормативно-правове та організаційно-правове 

забезпечення такого права. 

Так, до нормативно-правового забезпечення права на безоплатну 

професійну правничу допомогу потрібно віднести сукупність правових норм, 

за допомогою яких забезпечуються реалізація, порядок охорони і захисту 

такого права. Адже Конституції більшості країн світу лише декларують його, 

тоді як механізм реалізації регламентується в інших актах законодавства. 

Так, до організаційного правового забезпечення відносять усю 

сукупність органів державної влади та місцевого самоврядування, 

спеціалізованих державних і муніципальних закладів, органів адвокатського 

самоврядування та інших установ, діяльність яких спрямована на 

забезпечення реалізації особами їх права на безоплатну професійну правничу 

допомогу. 

Гарантії забезпечення прав людини значною мірою залежать від різних 

її видів, зокрема, фінансово-економічних, ідеологічних та юридичних. 

Фінансово-економічні гарантії покликані створити стабільні фінансові 

умови для функціонування системи безоплатної професійної правничої 

допомоги. Це може полягати у ринковій оплаті праці як штатних працівників 

спеціальних державних установ, до компетенції яких віднесено надання 

безоплатної правничої допомоги, так і адвокатів, які співпрацюють з 

системою безоплатної професійної правничої допомоги, можливість 
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організації зустрічі клієнта з адвокатам у спеціально пристосованих кімнатах 

конфіденційних побачень, окремі податкові пільги для провайдерів системи. 

Ідеологічні гарантії повинні сприяти створенню позитивного іміджу 

суб’єктів, що надають безоплатну професійну правничу допомогу. 

Натомість, юридичні гарантії покликані створити правовий механізм, 

що забезпечить ефективне функціонування гарантованої державою системи 

надання безоплатної професійної правничої допомоги. 

Отже, гарантії забезпечення права людини на безоплатну професійну 

правничу допомогу включають три напрямки державної діяльності: 

створення належних умов для реалізації права людини і громадянина на 

безоплатну правову (правничу) допомогу; охорона права людини і 

громадянина на безоплатну правову (правничу) допомогу шляхом 

проведення профілактики правопорушень; захист права людини і 

громадянина на безоплатну правову (правничу) допомогу – відновлення 

порушеного права, притягнення винної особи до юридичної 

відповідальності [206]. 
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Висновки до розділу 1 

1. Детермінантами правового регулювання права на безоплатну 

професійну правничу допомогу: соціально-економічний розвиток держави: в 

країнах, де рівень доходів громадян є високим, інститут права на безоплатну 

професійну правничу допомогу є менш розвиненим, адже особи можуть 

отримувати правничі послуги, сплачуючи за них самостійно; рівень правової 

обізнаності громадян; розвиток мережі приватних провайдерів правничих 

послуг. 

2. Міжнародно-правовими та регіональними актами право на 

безоплатну професійну правничу допомогу виокремлено як самостійне право 

людини, зобов’язано/рекомендовано Урядам країн привести у відповідність 

національне законодавство до таких положень. Тобто, міжнародною 

спільнотою, насамперед: визнавалося право на безоплатну професійну 

правничу допомогу вже засудженим особам; деталізувався зміст такої 

допомоги та розширювався за рахунок можливості надання правничої 

консультації; визначалося, що суб’єктом надання допомоги можуть 

виступати не тільки адвокати. 

3. Право на безоплатну професійну правничу допомогу є 

конституційною гарантією особи, яка покликана забезпечити реалізацію 

інших прав і свобод людини і громадянина, охорону та захист цих прав і 

свобод, їх відновлення у разі порушення, а також створення рівних 

можливостей для доступу таких осіб до правосуддя. 

4. Конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу 

має системоутворюючий характер та реалізується у цивільному, 

кримінальному, адміністративному провадженнях. Це аргументується тим, 

що: таке право регламентоване Конституцією – тому є конституційним, а 

отже, міжгалузевим; регулюється як нормами національного законодавства, 

так і на рівні міжнародних документів; за формою реалізації є тотожним у 

всіх вищезгаданих провадженнях; згадується у всіх процесуальних кодексах 
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та має спеціальний законодавчий акт, який регулює загальні положення 

реалізації права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

5. Необхідно виокремлювати критерії, які відносно 

характеризуватимуть наближення до міжнародних стандартів реалізації 

права на безоплатну професійну правничу допомогу: забезпечення доступу 

до правосуддя та доступності можливостей реалізації права; якість надання 

правничої допомоги; межі компенсації судових витрат; критерії віднесення 

осіб до суб’єктів права на безоплатну професійну правничу допомогу; стадії 

процесу, на яких особа може реалізувати своє право на безоплатну 

професійну правничу допомогу; обсягу безоплатної професійної правничої 

допомоги у різних процесуальних провадженнях. 

6. Специфічною ознакою конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу є те, що джерелами такого права, окрім 

Конституції, обов’язково повинні виступати й інші акти законодавства. Це 

рамкові Закони; акти Уряду; акти окремих органів виконавчої влади, зокрема 

Міністерства юстиції, до компетенції якого, зазвичай, відносять формування 

державної правової політики; рішення муніципальних органів влади з питань 

створення та регламентації діяльності спеціалізованих правничих установ; 

рішення національних Конституційних судів щодо тлумачення окремих 

правових норм, пов’язаних з реалізацією громадянам їх права на безоплатну 

професійну правничу допомогу; рішення Європейського суду з прав людини. 

Однак, це, здебільшого, акти парламенту країни – закони, які містять в 

собі основні положення механізмів реалізації такого права, зокрема 

регламентують питання: деталізації змісту та обсяг такого права; 

інституційного забезпечення; критеріїв віднесення особи до суб’єкта права 

на таку допомогу; відповідальності за дії або бездіяльність органів, 

уповноважених забезпечувати особам безоплатну правничу допомогу. 

7. Держава, гарантуючи особам, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, право на професійну правничу допомогу, декларує не тільки 
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безоплатність з боку громадян правничих послуг, але й сприяє доступності 

отримання такої допомоги та здійснює моніторинг якості її надання. Зокрема, 

актами законодавства встановлюються Стандарти якості надання правничої 

допомоги, Порядки оплати послуг надавачів безоплатної професійної 

правничої допомоги, обов’язок усіх органів державної влади та місцевого 

самоврядування надавати правничу допомогу у формі правничої інформації з 

питань, що належать до їх компетенції. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ 

КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ ПРОФЕСІЙНУ 

ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ 

2.1 Історичні аспекти становлення права на безоплатну професійну 

правничу допомогу 

 

Право людей на безоплатну професійну правничу допомогу пройшло 

значні етапи свого становлення та трансформації. Цивілізаційний розвиток 

суспільства визначав рівень соціальної спрямованості держави та, зокрема, 

політичної влади часу. 

Очевидно, що конституційне право на безоплатну професійну правничу 

допомогу може виникнути не раніше початку свого становлення перших 

конституційних актів, проте поодинокі прояви надання безоплатної 

правничої допомоги особам, які перебували у складних життєвих обставинах, 

прослідковуються ще в стародавні часи. 

Тому умовно процес становлення права на безоплатну професійну 

правничу допомогу можна поділити на декілька етапів: 

1. Становлення протоправничої допомоги в межах національних 

звичаїв та традицій та приватно-правового регулювання (І тис. до н. е. – до 

кінця XVIII ст.); 

2. Регламентація права на правничу допомогу у конституційних 

актах (кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); 

3. Забезпечення безоплатного отримання правничої допомоги за 

рахунок державних коштів (середина ХХ ст.). 

А. В. Богма зазначала, що з давніх часів людина бореться за 

справедливість [12]. Міфічні образи ставали захисниками первісної людини, 

були заступниками мореплавства, торгівлі і справедливості [200]. Першу 

письмову пам’ятку про правничу допомогу можна віднайти в Біблії: «Вь 
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Библіи находимь мы главу, где сильный и знающій законы человекь, 

отстаиваеть права вдовь, сироть и неимущихь людей». У такий спосіб, 

формувалися перші критерії, за наявності яких особі надавалася безоплатна 

професійна правнича допомога [207]. 

Так, на початку розвитку людства, механізмом регулювання відносин 

у суспільстві був правовий звичай, якому притаманний усний характер. 

Зокрема, на території, де знаходилися народи Південно-Східної Африки 

(кафри, бечуани, зулуси), Давньої Індії та Китаю зароджувалися перші 

факти надання безоплатної правничої допомоги. Провайдерами такої 

допомоги на той час виступали родичі, друзі, сусіди, представники 

общини, що сперечалися у протосудовому порядку. Зрозуміло, що 

зазначені категорії осіб мали не багато спільних ознак з професійними 

юристами, адже вони не вважалися фахівцями у цій сфері [200]. Крім того, 

за первісного ладу судоустрою як такого не існувало, адже правосуддя 

здійснювалося старійшинами племен на основі звичаїв, обрядів та 

традицій [4]. 

Поодинокі прояви правничої допомоги можна прослідкувати у І тис. до 

н. е. у Давньому Вавилоні. Так, в період Нововавилонської монархії (кінець 

VII ст. до н. е. – друга половина VІ ст. до н. е.), зважаючи на зміст 

додаткових функцій жреців, якими вони володіли у судовому процесі, саме 

жреці надавали опосередковану правничу допомогу сторонам процесу. Адже 

саме вони збирали та передавали до суду документи, які сторони їм надавали 

для підтвердження своїх претензій, допомагали виконувати судові 

рішення [28, с. 33]. 

У Стародавній Туреччині існували вчені ісламського права (муфтії), в 

обов’язки яких входили надання правничих порад, консультацій сторонам 

конфлікту. Тобто такі особи виконували функції юристів. 

Більш явні характеристики правничої допомоги можна прослідкувати в 

період виникнення та розвитку Афінської держави, в якій зародилися 
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суб’єкти «тлумачення священного права». Їх головним обов’язком було 

роз’яснення особам, які мали бажання здійснити розшук злочинця в 

судовому порядку (здебільшого, це були потерпілі) та хотіли дізнатися 

порядок такої процедури. Тобто потерпіла особа могла отримати потрібну їй 

правничу консультацію. З часом, в період розквіту Афінської державності 

(VI–V ст. ст. до н. е.) в тому ж судовому процесі з’являються особи, які 

можуть надавати правничу допомогу не тільки потерпілим, але й особам, які 

притягаються до юридичної відповідальності. При цьому, такі юристи 

поділялися на дві категорії – логографи або «ті, що пишуть правничі 

документи» та синегори або «допомагаючі оратори» [115, с. 17]. Ще однією 

відмінністю логографів від синегорів було те, що синегори здійснювали свою 

діяльність винятково на безоплатній основі. 

Особливістю діяльності захисників, які надавали правничу допомогу в 

Афінах того часу, було те, що вона значною мірою була пов’язана з 

ораторським мистецтвом, а не з правознавством. Тому афінський ритор 

Марк Фабій Квінтіліан (близько 35 р. – близько 96 р.) з цього приводу 

стверджував, що «суддя, який слухає нас з захопленням, нам майже вже не 

вірить» [114]. 

З появою давньоримської держави (VІІІ ст. до н. е. – V ст. н. е.) – 

особливо на більш пізніх етапах її розвитку, правнича допомога виходить на 

новий етап трансформації. Вона значно наповнюється в змістовому 

відношенні, а також у формах її надання. Її, здебільшого, вже надавали 

кваліфіковані фахівці. Тогочасне розуміння права на надання правничої 

допомоги більш схоже з сучасним її розумінням. 

Ключовим цей етап розвитку права на безоплатну правничу допомогу є 

і завдяки тому, що саме в цей час зароджується письмове право. Так, Закони 

ХІІ таблиць (середина V ст. до н. е.), Інституції Гая (143 р. н. е.), Дигести 

Юстиніана (530–533 рр. н. е.) засвідчують існування інституту правничої 
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допомоги в тогочасному суспільстві, які при цьому відображають ті або інші 

форми її прояву, характерні ознаки. 

 Тому питання захисту чужих прав в римському праві займало 

пріоритетне значення, адже протягом тривалого періоду, сторони судового 

процесу навіть не мали права на представлення своїх інтересів у суді [227, 

с. 5]. 

 Ускладнення цивільного обороту і способів його захисту спричинили 

вдосконалення процесу судочинства, а отже, збільшення кількості 

розглянутих справ з появою нових учасників процесу [71]. 

Правові норми, які встановлювали заборону подавати заяви до суду від 

інших осіб (Nemo alieno nomine lege agere potest), поступово перестали 

задовольняти. Крім того, саме в Стародавньому Римі був впроваджений 

інститут патронату. Його сутність полягала в тому, що патрон надавав 

допомогу в суді саме безоплатно. З часом, ця діяльність стала професією, за 

здійснення якої бралася плата, часто надто висока. І реакція держави не 

забарилася: заборона отримувати таку винагороду встановлювалася законом 

Марка Цінція (204 р. до н. е.), що трактується як захист тих, хто звертався за 

допомогою у веденні справ у суді. Втім, є й інше тлумачення цього закону – 

нібито не існувало абсолютної заборони отримувати гонорар, а дозволялося 

лише добровільне «дарування» грошей. Однак, навіть така форма була 

припустимою винятково після закінчення судового процесу, що врешті 

призводило до вельми високих гонорарів. Майже через три століття після 

закону Цінція був зроблений новий крок до обмеження гонорарів: постанова 

Сенату зобов’язувала сторони складати присягу про те, що вони нікому 

нічого не давали, не обіцяли, не гарантували, але після закінчення судової 

справи дозволялося оплачувати роботу адвоката в обмеженому цією 

постановою розмірі [35]. 
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Натомість, Юстиніан пропонував допускати виступ представників від 

імені народу та з питань опіки. Ця ситуація виникла від того, що фізично такі 

особи самостійно захищати свої права не могли [201, с. 76]. 

Тодішня правова позиція Юстиніана була досить логічною та 

виправданою, адже самостійна подача позову рабом усувалася, так як 

правоздатними були тільки вільні люди. У раба була можливість звернення 

до суду винятково через представника assertor libertatus. Схожим було 

представництво «з опіки». Опіка вводилася над дітьми, жінками та 

розтратниками. Керуючись ідеями справедливості, тогочасний законодавець 

також надавав правову форму піклування над людьми, які не досягли 

повноліття або мали фізичні вади (глухоту, сліпоту або інший вид 

інвалідності). Піклувальник мав обов’язок брати участь від їх імені в судових 

процесах [71]. Так, в Дигестах Юстиніана, а саме в Книзі Першій (Титул XI), 

вказано, що проконсул «повинен надавати адвокатів тим, хто про це просить, 

головним чином жінкам, або неповнолітнім, або іншим нужденним; а хто не 

в своєму розумі, якщо він про це клопоче, або якщо не заявляє клопотання, 

то сам проконсул повинен надати адвоката. Але якщо хто-небудь вказує, що 

в силу впливу противника, він не може знайти собі адвоката, то по 

справедливості потрібно знайти йому адвоката» [128]. Враховуючи ці 

положення, можна дійти висновку, що на рівні закону, найменш соціально 

захищеним категоріям осіб гарантувалося право на безоплатне отримання 

правничої допомоги. 

У Законі Гостілія, який був прийнятий близько 175 року до н. е., було 

ще більше положень, які відображали зазначену вище концепцію. Так, 

юристи для представництва інтересів у суді надавалися полоненим і особам, 

які були відсутні у судовому процесі з поважних причин [201, с. 82]. У такий 

спосіб, представництво інтересів соціально вразливих груп населення 

юристами значно розширилася. Виступати в суді незабаром стало можливим 

від імені та в інтересах будь-яких осіб. 
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Аналогічна норма містилася і в Книзі Третій Дигестів Юстиніана, в 

яких зазначалося, що у разі відсутності обвинуваченого у судовому засіданні, 

йому обов’язково повинна надаватися правнича допомога. При цьому 

підкреслювалася суспільна користь такого правила: «якщо хто-небудь 

відсутній може бути засуджений, то буде справедливо і відповідатиме 

установленому порядку допуск того, хто виступить зі словом за нього із 

захистом його невинуватості» [128]. В період пізньої Римської Республіки та 

Римської імперії, римським громадянам гарантувалася безоплатна правнича 

допомога адвоката за призначенням. Якщо сторона не мала захисника, то 

претор такого захисника призначав. За відмову адвоката від «захисту за 

призначенням», його могли просто виключити із колегії [210]. 

Приблизно у II ст. в Римській імперії з’являється інститут когніторів, 

які повинні були забезпечувати участь у процесі представників. 

Інститут представництва отримує свій розвиток при Ульпіані, який ввів 

представництво гестора, який повинен був керуватися громадським 

обов’язком або з особистих міркувань. 

Про право на правничу допомогу та безоплатну, зокрема, в період 

існування феодальних держав, в історіографії не міститься достатньої 

інформації. Так, правнича допомога в XI–XII ст. ст. у Франції 

характеризувалася тим, що була поширена участь представників 

(procureurs) в цивільних справах. У кримінальному процесі обвинувачений 

був практично позбавлений будь-якої правничої допомоги. Збереглися 

відомості, що сторони могли користуватися порадами т. зв. «avant-parlirs», 

або порадами судді. У XIII ст. у Французькому королівстві вперше виникає 

така посадова особа, як прокурор. Спершу однією з основних функцій 

прокурора було надання правничої допомоги позивачу і відповідачу у 

цивільних справах. Прокурора призначали, здебільшого, 

малозабезпеченим особам [4]. 
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 Натомість, перші паростки безоплатної професійної правничої 

допомоги на українських землях розпочали своє впровадження з XVI ст., 

після того, як були прийняті перші законодавчі акти, які централізовано 

регулювали питання надання безоплатної професійної правничої допомоги 

окремим соціально вразливим категоріям людей. 

 Так, у трьох редакціях Литовських Статутів було передбачено для 

обов’язкового надання безоплатної професійної правничої допомоги особам, 

які не мали змоги себе захистити, впроваджувався інститут державного 

захисника для сиріт, вдів та членів малозабезпечених сімей [12]. Так, в 

артикулі 57 розділу ІV Статуту в редакції 1588 року чітко регламентувалося 

право людей «убогих», вдів та сиріт на безоплатне отримання допомоги від 

держави на захист своїх інтересів. У тому ж артикулі зазначалося, що 

держава гарантує надання таких послуг: «і ми господар обіцяємо 

прокураторів стороні обвинуваченій надавати» [106]. 

 Крім того, відповідно до Кодексу українського народу «Права, по 

которым судится малороссийский народ» 1743 року, адвокатом могли бути 

повнолітні, християнської віри, розумово й фізично повноцінні, світського 

стану чоловіки. Хоча їх робота оплачувалася, передбачалися випадки, коли 

адвокат повинен був здійснювати захист безкоштовно [29]. 

 Після проведення судової реформи 1864 року, 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, 

зокрема й кримінальних, вважався однією з найважливіших функцій 

присяжної адвокатури. Справи мали вестися присяжними повіреними з 

особливою увагою і найбільш ретельно [35]. 

Власне у Положенні про судові установи, які були затверджені 

імператором Росії в Царському Селі 20 листопада 1864 року, було визначено: 
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 присяжні повірені в своєму окрузі мали право надавати правничу 

допомогу в різних її формах та приймали на себе захист підсудних за угодою 

з ними або за призначенням (стаття 393 Положення); 

 за призначенням присяжні повірені здійснювали захист на 

безоплатній основі осіб, які користувались «правом бідності» (стаття 397 

Положення); 

 оплата праці присяжного повіреного під час надання правничої 

допомоги особам, які користувались т. зв. «правом бідності», здійснювалась 

судом при вирішенні питання судових витрат в особливому прозорому для 

суспільства порядку, який визначався в статтях 396–398 Положення [202, 

с. 87]. 

Після 1917 року відбулося одержавлення адвокатури. 

Правозахисники стали державними службовцями і одержували заробітну 

плату за рахунок державних коштів [12]. Положенням про адвокатуру 

Української РСР 1922 року було закріплено порядок оплати праці 

захисників, відповідно до якого підсудні у справах, в яких участь 

захисника є обов’язковою, а також особи, що визначені судом 

незаможними, були звільнені від оплати [178]. 

Однак, вже у другій половині ХХ століття право на безоплатну 

професійну правничу допомогу опосередковано отримало своє закріплення в 

конституційних актах. Так, відповідно до статті 156 Конституції УРСР 1978 

року, обвинуваченому забезпечується право на захист [97]. 

Натомість, 31 жовтня 1980 року було прийнято Закон Української РСР 

«Про затвердження Положення про адвокатуру Української РСР» [163], який 

регулював не тільки правовий статус адвокатури, проте і визначав 

тогочасний зміст та суб’єктів права на безоплатну професійну правничу 

допомогу. Зокрема, радянське законодавство передбачало два види такої 

допомоги: 

1. Обов’язкове надання безоплатної правничої допомоги; 
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2. Факультативне надання безоплатної правничої допомоги. 

Так, Колегії адвокатів в обов’язковому порядку надавали безоплатну 

правничу допомогу: 

 позивачам в судах першої інстанції при веденні справ про 

стягнення аліментів та у трудових справ; 

 за позовами колгоспників до колгоспів про оплату праці; 

 про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоров’я, пов’язаним з роботою; 

 про відшкодування шкоди, заподіяної смертю годувальника, що 

настала у зв’язку з роботою, а також громадянам при складанні заяв про 

призначення пенсій та посібників; 

 громадянам за скаргами стосовно неправильності в списках 

виборців; 

 депутатам Рад народних депутатів при дачі консультацій з питань 

законодавства, пов’язаних із здійсненням ними депутатських повноважень; 

 членам товариських судів і добровільних народних дружин з 

охорони громадського порядку при дачі консультацій згідно з 

законодавством, у зв’язку з їх громадською діяльністю (частина 1 статті 11 

Закону УРСР «Про адвокатуру») [163]. 

Поряд з цим, завідувач юридичною консультацією, президія колегії 

адвокатів, а також орган попереднього слідства, прокурор і суд, в 

провадженні яких знаходилася справа, мали право, виходячи з майнового 

стану громадянина, звільнити його повністю або частково від оплати 

правничої допомоги. Це було дискреційним повноваженням таких органів, 

тому майновий стан громадянина був в окремих випадках недостатньою 

підставою для віднесення його до суб’єктів права на безоплатну правничу 

допомогу. 
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2.2 Сучасні аспекти зарубіжного досвіду правового регулювання 

права на безоплатну професійну правничу допомогу 

 

Впровадження безоплатної правничої допомоги в різних країнах світу 

має свої особливості, зумовлені етнічними, релігійними, ментальними або 

субкультурними факторами. Так, Дональд Сондерс – віце-президент 

Національної асоціації юридичної допомоги та захисту США, стверджував, 

що в США найперші провайдери безоплатної правничої допомоги виникли в 

кінці XIX ст. в Нью-Йорку для надання підтримки німецьким та іншим 

іммігрантам [212, с. 109]. Член Адвокатської асоціації Японії Сакай 

Масанори Танабе стверджував про глибоке усвідомлення японськими 

юристами, які надають безоплатні правничі послуги, своєї роботи, як боргу 

перед японським народом, суспільством та державою [236]. Директор ради з 

безоплатної правничої допомоги Нідерландів – Пітер ван ден Біггелаар 

пояснював особливості системи надання безоплатної правничої допомоги в 

Нідерландах, насамперед, історичними та географічними факторами [239]. 

Аналіз текстів Конституцій більшості демократичних держав дає змогу 

зробити висновок, що право на безоплатну правничу допомогу відображено у 

кожному такому документі. Зокрема, в конституційному праві Японії, – 

зазначають учені, – держави т. зв. «неконфліктного права» – право на 

правничу допомогу у формі права на адвоката, відображене в Основному 

Законі. Закріплення конституційними нормами тільки право на адвоката в 

кримінальному провадженні, як, наприклад, в ст. 37 Конституції Японії, 

згідно з якою «за будь-яких обставин, обвинувачений у кримінальній справі 

може звернутися за допомогою до кваліфікованого адвоката, у випадку, коли 

обвинувачений не в змозі зробити це самостійно, адвокат призначається 

державою» [240], виявилося недостатнім. Здорожчання адвокатських послуг 

у сфері цивільного та адміністративного права, призвело до врахування 
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потреби суспільства у безоплатній правничій допомоги у всіх галузях права 

при прийнятті та внесенні змін до чинних конституцій [115, с. 56]. 

Тому найбільш повно право на безоплатну правничу допомогу 

регламентовано саме в сучасних конституціях, тобто тих, які були прийняті в 

кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, в текстах Основних Законів 

багатьох державах, якщо не відображена ціла глава, яка присвячена 

регулюванню гарантованої державою безоплатної правничої допомоги, то 

хоча б одна стаття завжди присутня. 

Такі прогресивні конституційні зміни супроводжувалися різними 

умовами економічного, політичного, культурного та соціального характеру, 

що, зрозуміло, адекватно впливало на різні можливості реалізації 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу 

громадянами в таких країнах. Враховуючи це, необхідно дослідити норми 

конституцій країн, що закріплюють право на безоплатну професійну 

правничу допомогу. 

Окремі авторитарні країни і дотепер не регламентують право громадян 

на безоплатну професійну правничу допомогу. Так, у Конституції Республіки 

Узбекистан право на правничу допомогу не знайшло свого відображення. 

Однак, у статті 45 Розділу «Гарантії прав та свобод людини» Конституції 

Республіки Узбекистан передбачено, що права неповнолітніх, 

непрацездатних, та одиноких людей похилого віку знаходяться під захистом 

держави [87]. Це дає підстави стверджувати про прямопропорційний 

взаємозв’язок рівня демократичності держави з рівнем забезпечення 

громадянам їх права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

В текстах Конституцій інших держав право на безоплатну правничу 

допомогу міститься у: ст. 62 Конституції Республіки Білорусь [88]; ст. 16 

Конституції Республіки Казахстан [89]; ст. 69 Конституції Азербайджанської 

Республіки [90]; ст. 31 Конституції Литви [91]; ст. 40 Конституції 

Вірменської Республіки [92]; ст. 42 Конституції Республіки Грузія [93]; ст. 40 
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Конституції Республіки Киргизстан [94]; ст. 26 Конституції Республіки 

Молдова [95]; ст. 19 Конституції Республіки Таджикистан [96]. 

Деякі науковці намагалися за допомогою класифікації згаданих статей 

конституцій, розділити безоплатну правничу допомогу на дві групи за 

обсягом наданого права на отримання правничої допомоги. 

Такою підставою для класифікації може слугувати формальний 

критерій – кількість конституційних норм, що містяться в статтях 

конституцій, які закріплюють право на правничу допомогу [115, с. 90]. Так, у 

статтях конституцій міститься така кількість правових норм: Конституція 

Республіки Білорусь – 21 [88]; Конституція Республіки Казахстан – 9 [89]; 

Конституція Республіки Молдова – 6 [95]; Конституція Російської Федерації 

– 5 [86]; Конституція Азербайджанської Республіки – 5 [90]; Конституція 

Вірменської Республіки – 5 [92]; Конституція Литви – 4 [91]; Конституція 

Республіки Киргизстан – 2 [94]; Конституція Республіки Грузія – 1 [93]; 

Конституція Республіки Таджикистан – 1 [96]. Такий підхід науковців, втім, 

не враховує сутнісних характеристик права на безоплатну правничу 

допомогу, адже кількісні показники не завжди переходять в якісні. 

У зв’язку з цим, більш вдалим є підхід поділу конституцій, які 

регламентують право на безоплатну правничу допомогу на декілька груп за 

якісним критерієм. 

До першої групи належать конституції, які лише декларують право на 

безоплатну професійну правничу допомогу, детально не розкриваючи його 

зміст. До таких необхідно віднести Конституцію Республіки Таджикистан, в 

статті 19 якої передбачено, що особа має право з моменту затримання 

користуватися послугами адвоката [96], або відповідно до частини третьої 

статті 42 Конституції Грузії, яка передбачає, що право на захист 

гарантується. 

До наступної групи конституцій належать ті, які більш повно 

регламентують право на безоплатну правничу допомогу. Так, у статті 62 
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Конституція Республіки Білорусь передбачено, що кожен має право на 

правничу допомогу для здійснення і захисту прав і свобод, зокрема право 

користуватися в будь-який момент допомогою адвокатів та інших своїх 

представників в суді, інших державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях, громадських 

об’єднаннях та у відносинах з посадовими особами та громадянами. У 

випадках, передбачених законом, правнича допомога надається за рахунок 

державних коштів [98]. Протидія надання такої допомоги в Республіці 

Білорусь забороняється. 

Зазвичай, конституції лише декларують право на безоплатну правничу 

допомогу. Однак, відповідний механізм його реалізації, а також 

відповідальність за порушення такого права вимагає від законодавця 

прийняття додаткових законодавчих актів. 

Відмінності можна спостерігати у формі відображення права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. Конституція Російської 

Федерації гарантує кваліфіковану юридичну допомога [86], в інших 

конституціях – це правнича допомога, правничі послуги, допомога або 

послуга адвоката (захисника). 

Крім того, необхідно виокремити критерії поділу конституцій за 

суб’єктом отримання безоплатної правничої допомоги. Відповідно до 

Конституції України, – це «кожен», тобто будь-яка особа, незалежно від 

наявності національного громадянства. Універсальність суб’єктів права на 

безоплатну правничу допомогу відображено у текстах більшості конституцій 

демократичних країн. Однак, окремі конституційні акти пов’язують надання 

такого права з наявністю громадянства саме цієї країни. 

Ще одним критерієм поділу конституційного закріплення права на 

безоплатну правничу допомогу, є наявність окремого закону, який би 

регламентував надання такого права: 
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1. Правові системи країн, які регламентують таке право за 

допомогою окремих рамкових законів (України, Молдови, Республіки 

Білорусь, Російської Федерації); 

2. Правові системи країн, які регламентують таке право в законах 

про адвокатуру та/або прокуратуру (Казахстану); 

3. Правові системи країн, які регламентують механізми реалізації 

такого права у процесуальних кодексах. 

Так, у багатьох країнах прийняті спеціальні закони, які детально 

описують систему правничої допомоги. Такі закони діють в Австралії, 

Албанії, Бельгії, Болгарії, Німеччині, Нідерландах, Словаччині, Франції, 

Південно-Африканській Республіці та в інших країнах. У таких законах 

встановлюють основні характеристики програм із надання безкоштовних 

(частково безкоштовних) правових послуг населенню: 1) коло осіб, які мають 

права на отримання допомоги, й умови її надання; 2) обсяг і види наданих 

юридичних послуг; 3) порядок формування і повноваження органу, що 

відповідає за управління програмою юридичної допомоги; 4) повноваження 

інших органів влади, в межах програми юридичної допомоги; 5) принципи 

фінансування програми юридичної допомоги; 6) порядок роботи приватних 

практикуючих юристів [36]. 

Такий накопичений досвід, а також аналіз одержаних результатів, 

сприяють виникненню цілого пласту норм та традицій механізму отримання 

безоплатної правничої діяльності, які можна також згрупувати за окремим 

ознаками. 

Так, моделі безоплатної професійної правничої допомоги можна 

умовно поділити за рівнем державно-правового регулювання її 

функціонування: 

 «Pro bono»; 

 Контрактна модель («Judicare»); 

 Модель громадського захисника; 
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 Модель «Ex oficcio»; 

 Змішана модель. 

Система «Pro bono». Ця модель була започаткована у ХІХ ст. в 

Сполучених Штатах Америки. Приватні правничі компанії стали безоплатно 

надавати юридичні роз’яснення та консультації соціально незахищеним 

категоріям громадян. Громадські об’єднання правників усвідомлювали 

гостру проблему нестачі безоплатної правничої допомоги. Адже на той час 

вважалося, що юрист – це соціально відповідальний громадянин, тому 

надання такої допомоги малозабезпеченим, є невід’ємною частиною 

професії. У 1983 році в кодексі професійної етики Американської асоціації 

юристів було впроваджено правило 6.1, яким передбачалося, що юрист 

зобов’язаний витрачати щонайменше 2 % свого робочого часу на надання 

професійних послуг безоплатно. Ці послуги могли надаватися в таких 

сферах: соціального захисту малозабезпечених, захисту прав та інтересів у 

цивільних правовідносинах, а також можливість представляти інтереси 

благодійних організацій. 

У Сполучених Штатах Америки вищі юридичні навчальні заклади 

зобов’язують студентів брати участь в програмах «Pro bono». Це є негласним 

правилом під час вступу до таких закладів. 

На теренах Європи перші згадки про безоплатну правничу допомогу 

з’являються у XIII–XIV ст. ст. В цей час французька гільдія адвокатів 

зобов’язала адвокатів допомагати малозабезпеченим громадянам. Нині 

послуги «pro bono» від французьких адвокатів можна отримати у формі 

правової інформації та консультацій. 

Поряд з цим, в Ірландії з 2005 року діє схема «добровільної допомоги». 

Була створена мережа громадських організацій, які збирають потреби 

(заявки) на правничу допомогу і передають їх юристам. 

У Південній Кореї адвокати повинні витрачати не менше 30 робочих 

годин на діяльність у системі «Pro bono», тоді ж як для місцевих об’єднань 
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адвокатів така кількість годин може бути зменшеною до 20. Ті, хто не 

можуть виконати цю вимогу, зобов’язані заплатити суму рівну ₩ 20,000–

30,000 ($ 17–26) за годину [236]. 

Тому система «Pro bono» характеризується, насамперед, тим, що 

надається безоплатно, тобто на волонтерських засадах, адвокатами, і, 

зазвичай, для соціально вразливих категорій громадян. 

Така система історично виникла найпершою та не встановлювала 

жодних зобов’язань для держави оплачувати послуги таких адвокатів, 

проявляла себе як результат розвитку громадянського суспільства та 

високого рівня правосвідомості серед правників. 

Мотивація працювати «Pro bono» могла бути різною, як форма 

соціальної відповідальності перед суспільством, так і для накопичення 

досвіду роботи у судових справах. 

Наскільки ефективно працює та, чи інша правнича компанія у системі 

«Pro bono», залежить від багатьох факторів, а саме: штатної чисельності 

юристів, наявності представництв в інших містах та регіонах, засад та форм 

організації такої діяльності. 

Так, у таких юридичних компаніях можуть розроблятися та 

затверджуються окремі нормативні документи, здебільшого, це положення 

про діяльність у справах «Pro bono». Вони описують засади роботи всередині 

юридичної компанії: обов’язок юристів присвячувати частину свого часу 

системі «Pro bono», забезпечувати якість надання правничих послуг для 

клієнтів. Такі нормативні документи також встановлюють критерії відбору 

справ, процедури розподілу справ серед юристів компанії, облік робочого 

часу юристів, а також фінансові питання, пов’язані з наданням безоплатної 

допомоги. 

Для координації діяльності «Pro bono», у компаніях визначають 

кураторів – партнерів, старших юристів, керівників відділів. Можуть 

створюються окремі посади «координаторів «Pro bono», або навіть спеціальні 
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структури – «відділи «Pro bono». До функцій таких відділів відносять 

моніторинг діяльності «Pro bono» і визначення напрямків подальшого 

розвитку системи, координація діяльності між різними офісами компанії, 

пошук справ, вирішення питання про прийняття справ до провадження, 

розподіл справ серед юристів, зв’язки з громадськістю з питань діяльності в 

системі «Pro bono» [23]. 

Координатори «Pro bono» або юристи, що входять до складу «відділів 

«Pro bono», або самі безпосередньо надають правничу допомогу клієнтам, 

однак, зазвичай, до їх компетенції входять винятково моніторингові та 

адміністративні функції. 

Юридичні фірми самостійно визначають як формат надання правничої 

допомоги у такій системі, так і мотивацію для своїх співробітників. У 

контексті цього, найбільш актуальним є питання способів обліку робочого 

часу юриста, який затрачається на безоплатну допомогу. Деякі компанії 

враховують весь час, витрачений юристом на справу «Pro bono», як 

оплачуваний час. У такому разі, для юристів немає різниці між роботою у 

справі комерційного клієнта і у клієнтській справі «Pro bono». Така схема 

створює найбільшу мотивацію для роботи у справах, які пропонують серед 

юристів [23]. 

Окремі кампанії можуть вводити максимальну кількість годин, що 

пропонуються впродовж тижня або в рік, які можуть бути зараховані як 

оплачуваний час юриста. Інші, натомість, не вважають, що така робота 

повинна оплачуватися та обраховуватися часом, але, тим не менш, вимагають 

виконання річного нормативу та враховують роботу за спеціальністю при 

щорічній оцінці кваліфікації юриста [110]. 

Поряд з цим, саме в цій моделі є найбільші ризики щодо низької якості 

надання правничої допомоги. 

Окремим підвидом такої системи необхідно виокремити надання такої 

допомоги правничими клініками при вищих навчальних закладах. 
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Власне правничі клініки, зазвичай, є структурними підрозділами вищих 

навчальних закладів III–IV рівнів акредитації, що здійснює підготовку 

правників, та створюється як база, для практичного навчання та проведення 

навчальної практики студентів старших курсів. Такі клініки, з одного боку, 

підвищують рівень практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних 

спеціальностей, а з іншого – забезпечують доступ представників соціально 

вразливих груп суспільства до правової допомоги. 

В Україні 3 серпня 2006 року Міністерством освіти та науки України 

було розроблено та затверджено Типове положення про юридичну клініку 

вищого навчального закладу України. В цьому положенні визначено мету і 

завдання юридичних клінік в Україні, принципи та організацію їх діяльності, 

права та обов’язки студентів, матеріально-технічну базу та фінансування 

юридичних клінік. До основних недоліків положенні належать: 

 обмеження надання правничої допомоги лише у формі 

юридичних консультацій (пункт 2.2 Положення). Таку позицію можна 

обґрунтувати тим, що студенти вищих навчальних закладів не зможуть 

надати якісну безоплатну вторинну правову допомогу. Поряд з цим, 

невиправданим було б позбавляти консультантів юридичних клінік 

можливостей складати документи правового непроцесуального характеру, 

зокрема запитів на отримання публічної інформації; 

 юридична допомога, зазвичай, надається безпосередньо при 

розгляді звернення (пункт 4.6 Положення). Втім, така оперативність надання 

правничої допомоги консультантами клініки не призведе до належної якості 

реалізації права на безоплатну правничу допомогу [162]. 

Договірна модель (модель «Judicare»). Власне «Judicare» – це система, 

що фінансується з державного бюджету, для надання правничої допомоги 

іншим особам, які не можуть це собі дозволити [242]. 

Ця модель визначається державним правовим регулюванням надання 

безоплатної правничої допомоги. Сутність зводиться до того, що в країні 



82 
  

створюється спеціально уповноважений державний орган, який має право 

укладати договори про надання правових послуг з окремими юридичними 

компаніями та адвокатами. Умовами такого договору можуть виступати 

категорії або кількість справ, рівень та строки оплати за надані адвокатом або 

їх об’єднанням послуги. Оплачуються такі послуги, відповідно до цієї 

моделі, за рахунок державних коштів. Така практика впроваджена в 

європейських країнах, зокрема в Нідерландах, Бельгії та Франції [256]. 

Модель була започаткована в Сполучених Штатах Америки. Саме 

слово «Judicare» походить від «Medicare», так як в початковій концепції 

американський уряд сплачував приватним адвокатам для надання ними 

правничих послуг малозабезпеченим особам, за аналогією з програмою 

«Medicare», відповідно до якої держава оплачувала послуги приватних 

лікарів [243]. Перші програми «Judicare» у Сполучених Штатах були 

пілотовані у Вісконсіні, Коннектикуті та Каліфорнії, які фінансувалися нині 

неіснуючим Федеральним бюро економічних можливостей (OEO) в межах 

Програми з боротьби з бідністю президента Ліндона Б. Джонсона в 1960-х 

рр. Протягом цього часу федеральний уряд також фінансував розвиток 

організацій, що надавали правничу допомогу, за допомогою моделі «pure 

judicare», в якій адвокати були працівниками юридичних компаній, які на 

постійній основі обслуговували клієнтів з низьким рівнем доходу, і 

спеціалізувалися на тих галузях прав, які найчастіше стосувалися клієнтів з 

низьким рівнем доходу. Адвокати цих обох моделей конкурували за 

федеральне схвалення та фінансування. Зважаючи на прийняття Закону про 

корпорацію юридичних послуг у 1974 році, модель «pure judicare», зрештою, 

стала стандартною моделлю надання послуг для клієнтів з низьким рівнем 

доходу по всій країні, але концепція «Judicare» продовжувала співіснувати з 

різними програмами правничої допомоги по всій країні [23]. 

Тому контракту модель функціонування безоплатної професійної 

правничої допомоги необхідно розділити на: 
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 «черговий адвокат» (duty counsel) – за такої системи, адвокат 

працює на умовах гнучкого графіку та, відповідно, оплата за його послуги 

здійснюється за фактично відпрацьований час; 

 «повна (чиста) договірна модель» (pure judicare) – адвокати 

отримують оплату за надану юридичну допомогу від держави через місцеві 

адміністрації або колегії адвокатів чи іншу організацію. У деяких випадках, 

суди направляють осіб, які мають право на отримання БПД, до адвокатів, 

які беруть участь у програмі з надання субсидованої державою юридичної 

допомоги. У такому разі, адвокати надають свої рахунки суду для їх 

перевірки і подальшої виплати з бюджетних коштів за здійснену правову 

допомогу або за конкретний її вид або у вигляді погодинної оплати, або з 

розрахунку максимального платежу за послугу, незалежно від тривалості її 

надання [73, с. 7]. Досвід зарубіжних країн показує, що така модель значно 

дорожча, ніж модель, за якої адвокат отримує фіксовану заробітну 

плату [64]. 

Модель громадського захисника. Особливістю цієї моделі є те, що 

державою створюється за територіальною ознакою мережа провайдерів 

правничої допомоги – системи центрів, в яких соціально вразливі категорії 

осіб мають доступ до елементарної правничої допомоги. 

У кожному такому центрі, зазвичай, є координатор (керівник), 

адміністративний персонал та юристи. Особа спершу спілкується з 

фронтлайнерами (працівниками адміністративного персоналу) та вже на 

цьому етапі може фактично отримати первинну правничу допомогу: 

наприклад, перенаправляється до організації або державної установи, в яких 

проблема особи може бути вирішена без участі правників, або ж до юриста 

центру, що спеціалізується в певній сфері права. 

Тому до функцій таких центрів, здебільшого, відносять надання 

правової інформації та консультацій особам, представництво їх інтересів у 

суді та інших державних органах з малозначимих (незначних) справах [23]. У 
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разі, якщо клієнт потребує більш фахової правничої допомоги зі складної 

справи, то його можуть направити до офісу адвоката, який 

вузькоспеціалізується в певній галузі права [64]. Зокрема, така система 

функціонує  існує у Російській Федерації та Литві. 

Така система штатних юристів, за витратами, обходиться державі 

дешевше за контрактну модель (judicare) та забезпечує послуги, що не 

обмежуються роботою у справах в судах. Наприклад, згідно з дослідженням, 

яке проводилося в Англії в межах пілотного проекту Комісії з правничих 

послуг, якість роботи штатних юристів досить часто була вищою, ніж у 

адвокатів [23]. 

Модель «еx оfficio». Специфічною ознакою цієї системи є те, що 

держава не створює нового спеціальноуповноваженого органу, який би 

адміністрував систему безоплатної правничої допомоги та призначав 

адвокатів. Така функція покладається на систему державних органів, що 

ведуть кримінальне судочинство (поліцію, слідчого, прокурора, суду), які 

призначають через органи адвокатського самоврядування як захисників, так і 

представників, для надання правничої допомоги. Послуги адвокатів 

сплачуються також за рахунок державних коштів. 

Змішана модель. Аналізуючи функціонування окремих систем 

безоплатної професійної правничої допомоги, можна дійти висновку, що 

кожна з них містить в собі елементи всіх вищезгаданих моделей. 

Деякі вчені пропонують здійснювати систематизацію систем 

безоплатної професійної правничої допомоги за галузевою ознакою, з 

урахуванням міжнародно-правового регулювання, тобто залежно від виду 

правничої послуги, яка безоплатно надається особам [205, с. 20]: 

 представницька модель, сутність якої полягає в представництві 

юристами інтересів громадян у суді, правоохоронних органах, в межах 

цивільного, адміністративного або кримінального судочинства; 
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 консультативна модель – тобто можливість отримання 

громадянами правової інформації та консультацій від юристів, з метою 

захисту, поновлення або запобігання порушенню своїх прав; 

 змішана модель – симбіоз двох зазначених вище моделей. 

Особливості Нідерландської моделі реалізації особами 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Статтею 19 Конституції Нідерландів передбачено, що кожен має право на 

правничу допомогу в представництві його інтересів в цивільному, 

кримінальному та адміністративному процесі. Порядок надання такої 

допомоги малозабезпеченим особам встановлюється Актом 

парламенту [237]. 

Тому, відповідно до цієї статті, кожен, хто потребує професійної 

правничої допомоги, але не в змозі (повністю) нести витрати, має право 

вимагати застосування щодо нього окремих положень, передбачених 

національним Законом «Про правничу допомогу», який набув чинності з 

1994 року (у редакції від 1 лютого 2015 року). 

Згідно з аналітичними даними нідерландських учених, приблизно 39 % 

населення цієї країни, а саме 17 мільйонів осіб, є суб’єктами права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. Надання такої правничої 

допомоги здебільшого фінансується державою (Фондом правничої 

допомоги), і лише незначна частина її вартості сплачується окремим 

клієнтом [244]. 

Власне Нідерландська модель реалізації особами конституційного 

права на безоплатну професійну правничу допомогу була запроваджена у 

1950-х рр., коли громадянам надавалися послуги, які були подібними за 

формою до правничої допомоги [24]. 

У Нідерландах, особи, які потребують правничої допомоги, можуть 

сплачувати за диференційованою шкалою лише частину послуг адвоката, 

залежно від свого майнового стану, яка включає 12 рівнів, а враховуючи 
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статистичний рівень майнового стану громадян цієї країни, можна 

стверджувати, що більшість населення Нідерландів має змогу скористатися 

правом на надання такої безкоштовної правової допомоги [30, с. 26]. 

Починаючи з 50-х рр. ХХ ст. та досягши піку свого розвитку до 1970 р., 

було створено найбільш оптимальну системи надання соціальних послуг, що 

натомість призвело до створення т. зв. «соціальної адвокатури», в якій 

налічувалося: 

 90 центрів правничої допомоги (існують з 1948 р.); 

 понад 50 добровільних «юридичних магазинів» (існують з 1969 р.); 

 20 бюро правничої допомоги (існують з 1974 р.) [31]. 

У 1994 р., відповідно до національного Закону «Про безоплатну 

правничу допомогу», відповідальність за організацію правничої допомоги 

була покладена на Міністра юстиції і начальника Департаменту правничої 

допомоги при Міністерстві юстиції, а питання адміністрування правничою 

допомогою – на п’ять регіональних відділень, створених як незалежні 

управління та центральний офіс [205]. 

У Нідерландах витрати на надання правничої допомоги 

відшкодовуються частково Фондом з безоплатної правничої допомоги, що 

фінансується державою, а частково клієнтом у сумі, що визначається за 

результатами перевірки його фінансового стану. Остання сума може 

дорівнювати нулю. Така допомога надається у цивільних, кримінальних та 

адміністративних справах, а також у справах щодо надання притулку та 

імміграції [133, с. 265]. 

У середньому, зареєстрований адвокат бере участь у 50 справах на рік. 

Близько 60 % усіх нідерландських адвокатів беруть участь у системі 

безоплатної правничої допомоги. Загалом вони розглядають 344 000 справ, 

які припадають на 16 мільйонів населення [133, c. 264]. 

Протягом 2003–2006 рр. відбулося значне реформування 

нідерландської системи безоплатної професійної правничої допомоги. Так, 
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було створено 30 офісів правничої допомоги, які надають первинну правничу 

допомогу. Ці офіси мають веб-сайт та call-центри. Вони географічно 

рівномірно розташовані, так, щоб кожен голландський громадянин 

знаходився в межах легкої доступності до правничих послуг (максимум 

однієї години їзди на громадському транспорті). Такі офіси мають 

унікальний і впізнаваний вигляд. Їх приміщення було розроблено у такий 

спосіб, щоб вони виглядали привабливо для відвідувачів [244]. 

Право на отримання безоплатної вторинної професійної правничої 

допомоги залежить від річного прибутку клієнта та його активів. Регіональне 

відділення Ради правничої допомоги самостійно перевіряє особисті дані 

клієнта разом із тими, що містяться в муніципальному реєстрі населення, і 

перевіряє доходи та його майно заявника податковим органам. Завдяки 

онлайновим зв’язкам з податковими органами, регіональне відділення Ради з 

правової допомоги має змогу швидко одержати інформацію про доходи та 

майно заявника. 

Оцінка рівня доходів та активів заявника розраховується за два роки 

до дати подання заявки, т. зв. «референтного року». Причиною для 

використання даних цього року є те, що ці дані, здебільшого, були визнані 

правильними, а отже, остаточними. Щоб отримати право на одержання такої 

допомоги, дохід заявника не повинен перевищувати 26 900 євро (одна особа) 

або 38 000 євро (одружені/одинока з дітьми), натомість активи заявника не 

повинні перевищувати 21 139,4 євро [244]. 

Крім того, можна внести запит на зміну «референтного року», якщо 

дохід та/або активи заявника в році подання заяви значно зменшилися, 

порівняно з показником у звітному році. Це стає можливим, якщо дохід 

та/або активи заявника за підсумками року, не дадуть йому право на 

отримання такої допомоги, тоді як його поточні доходи та/або активи дають. 

Якщо заявник бажає отримати право на одержання меншого внеску, його 
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доходи повинні зменшитися щонайменше на 15 %, у порівнянні з 

референтним роком. 

Нідерландська система надання юридичної допомоги – це змішана 

модель, що поєднує модель надання допомоги приватними адвокатами і 

модель надання допомоги адвокатами бюро юридичної допомоги. 

Така модель передбачає можливість отримання її громадянами таких 

видів правових послуг: 

 30-хвилинні безоплатні консультації для кожної особи, які 

надають штатні юристи Центрів правничої допомоги і консультування; 

 розширені консультування (до 3 годин з визначеним фінансовим 

внеском зі сторони клієнта), якщо юридична проблема може бути вирішена 

порівняно швидко; 

 «Сертифіковані процедури» для довгострокової юридичної 

допомоги, яку надають адвокати з центрів або приватні юристи, які 

оплачуються Комітетом [133, c. 317]. 

Нідерландська система гарантованої державою правничої допомоги 

складається з трьох ланок: попереднього надання правничої допомоги, 

державної первинної правничої допомоги та приватної вторинної правничої 

допомоги. 

Зокрема, попереднє надання правничої допомоги здійснюється за 

допомогою інтернет-довідки – публічної інформації, розміщеної на веб-

порталі Rechtwijzer (Rechtwijzer в перекладі з голландської означає «дорожня 

карта до правосуддя»; див. www.rechtwijzer.nl). Цей веб-портал пропонує 

інтерактивні дерева рішень, які допомагають людям оцінити їхню ситуацію. 

Крім того, Rechtwijzer пропонує легку для розуміння інформацію щодо 

можливих рішень для найбільш поширених правничих проблем. Центри 

правничої допомоги також мають власні веб-сайти, на яких здійснюється 

попереднє інформування осіб про їх права та механізми реалізації. 
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Особливості Молдовської моделі реалізації особами 

конституційного права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Республіка Молдова, після виходу із Союзу Радянських Соціалістичних 

Республік, стрімко почала розбудовувати власну правову систему, за якої 

країна повинна була оперативно трансформуватися у демократичну, правову 

держава, в якій гідність людини, її права і свободи, вільний розвиток 

людської особистості, справедливість і політичний плюралізм, є не тільки 

вищими цінностями, але і гарантуються. Тоді ж як належне створення та 

забезпечення функціонування інституту безоплатної професійної правничої 

допомоги значно пришвидшив би цей процес [8]. 

Молдовська модель функціонування інституту безоплатної професійної 

правничої допомоги була впроваджена набагато раніше за українську модель, 

а також містить окремі ефективні механізми, які необхідно імплементувати 

до національного правозахисного законодавства України [8]. 

Статтею 26 Конституції Республіки Молдови визначено, що право на 

захист гарантується; протягом усього процесу сторони мають право 

користуватися допомогою адвоката, обраного або призначеного [95]. Така 

конституційна норма тривалий час носила декларативний характер. Адже 

інших нормативно правових актів, які б встановлювали механізм реалізації 

права на захист, не існувало. 

Окремі вчені акцентували увагу, що Конституцією Республіки Молдова 

прямо не визначено, що правнича допомога може надаватися за рахунок 

державних коштів [155, с. 36]. Згадка в Основному Законі Республіки 

Молдова про те, що адвокат може бути призначений, наводить на думку, що і 

послуги його будуть оплачені за рахунок відповідного державного бюджету. 

Поряд з цим, враховуючи євроінтеграційні процеси та стрімкість 

розбудови правової системи, національному парламенту під час власного 

законотворення, необхідно було враховувати окремі норми права 

Європейського Союзу [8]. 
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Так, 27 січня 2002 року Радою Європейського Союзу було прийнято 

Директиву № 2002/8/ЕС [241] щодо поліпшення доступу до правосуддя в 

транскордонних спорах, шляхом встановлення мінімальних загальних 

правил, що стосуються правничої допомоги. 

Цією Директивою було встановлено, що фізичні особи повинні мати 

право на отримання належної правової допомоги, з метою забезпечення їх 

ефективного доступу до правосуддя, відповідно до умов, викладених у цій 

Директиві [8]. 

За змістом правнича допомога визначалася як: 

– надання юридичних роз’яснень до судового розгляду спору; 

– представництво в суді, а також звільнення або часткове 

звільнення від сплати судових витрат. 

Радою Європейського Союзу було встановлено ще один критерій, за 

настання якого особі потрібно гарантувати право на безоплатну професійну 

правничу допомоги – майнова забезпеченість (економічний стан). 

Так, частиною 2 статті 5 Директиви встановлено, що економічний стан 

людини має оцінюватися компетентним органом держави, в світлі різних 

об’єктивних чинників, таких, як рівень доходів, капіталу або сімейного 

стану, включаючи оцінку фінансової забезпеченості членів сім’ї. 

З огляду на це, 26 липня 2007 року національним парламентом було 

прийнято Закон Республіки Молдова «Про правничу допомогу, яка 

гарантована державою» [125] (далі – Закон). 

Законом визначено, що гарантована державою правнича допомога 

поділяється на: 

– первинну правничу допомогу, що полягає в інформуванні про 

правову систему Республіки Молдова, чинні нормативні акти, права та 

обов’язки суб’єктів права, способи реалізації та користування правами в 

судовому та позасудовому порядку; консультування з правових питань; 

допомога в складанні документів правового характеру; інші форми допомоги, 
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які не підпадають під визначення кваліфікованої правничої допомоги та 

надаються всім особам, незалежно від рівня доходів; 

– кваліфіковану правничу допомогу – надання правових консультацій, 

представництво та/або захист в органах досудового розслідування, в судових 

інстанціях з кримінальних справ, справ про адміністративні правопорушення, 

у кримінальних або адміністративних справах, представництво в органах 

публічного управління та надається соціально вразливим категоріям осіб. 

Територіальні бюро Національної ради правничої допомоги, 

гарантованої державою, забезпечують, в межах своєї територіальної 

діяльності, процес надання правничої допомоги, гарантованої державою, і 

несуть відповідальність за якість надання правової допомоги та захист прав 

бенефіціарів. Їх компетенцію та діяльність, зокрема, регламентує Положення 

про функціонування територіальних бюро Національної ради правничої 

допомоги, гарантованої державою, яке затверджене Постановою 

Національної ради правничої допомоги, гарантованої державою від 30 липня 

2008 року № 15 [179] (далі – Положення). 

Поряд з цим, Територіальні бюро мають такі функції: 

– організація надання правничої допомоги, гарантованої державою, 

в радіусі діяльності Апеляційних палат; 

– укладення договорів з суб’єктами, уповноваженими надавати 

правничу допомогу, гарантовану державою; 

– розгляд заяв і документів, представлених заявниками про надання 

правничої допомоги, гарантованої державою, і прийняття рішень з надання 

такої допомоги; 

– призначення адвокатів, які надають кваліфіковану правничу 

допомогу, гарантовану державою, включаючи строкову правничу допомогу; 

– виплата винагороди суб’єктам, які надають правничу допомогу, 

гарантовану державою, в радіусі їх діяльності; 
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– збір статистичних даних про потреби правничої допомоги, 

гарантованої державою, і рівень покриття нею в радіусі їх діяльності; 

– отримання і розгляд скарг, пов’язаних з первинною правничою 

допомогою; 

– розробка і щомісячне оновлення списку чергових адвокатів і 

графіка їх роботи; 

– оцінка витрат і планування витрат на надання правничої 

допомоги в зоні діяльності територіального бюро; 

– управління коштами для надання правничої допомоги, 

гарантованої державою, в зоні його діяльності; 

– щоквартальне подання Національній раді звіту про виконану 

роботу; 

– моніторинг процесу надання кваліфікованої правничої допомоги; 

– забезпечення якості первинної правничої допомоги. 

З огляду на це, функції Територіальних бюро можна умовно розділити 

на: 

– щодо безпосереднього надання первинної правничої допомоги, 

гарантованої державою; 

– щодо сприяння у отриманні кваліфікованої правничої допомоги, 

гарантованої державою; 

– щодо матеріально-технічного, інформаційного та статистичного 

забезпечення процесу надання правничої допомоги, гарантованої державою. 

Відмова в наданні кваліфікованої правничої допомоги може бути 

оскарженою в адміністративному суді протягом 15 робочих днів з моменту 

повідомлення про рішення (пункт 30 Положення). 

Відповідно, надання правової консультації належить як до первинної 

правничої допомоги, так і до кваліфікованої. 

Законодавством Молдовської Республіки визначено два критерії, за 

яких особам надається кваліфікована правнича допомога: 



93 
  

– майновий критерій; 

– критерій соціальної вразливості та інтересів правосуддя. 

Важливо підкреслити гнучкість регулювання майнового критерію, за 

яким визначається можливість отримання особою кваліфікованої правничої 

допомоги, гарантованої державою. Так, кваліфікована правнича допомога 

надається особам, дохід яких нижче рівня доходу, встановленого Урядом для 

отримання правничої допомоги, відповідно до цього Закону. При визначенні 

доходу особи, яка звертається за правничою допомогою, що гарантується 

державою, враховуються середньомісячні доходи та прибутки за шість 

календарних місяців, що передують місяцю звернення, відповідно до 

Положення про методологію розрахунку доходу з метою отримання 

кваліфікованої правничої допомоги, гарантованої державою, затвердженого 

Постановою Уряду Республіки Молдова від 1 вересня 2008 року 

№ 1016 [180]. 

За рахунок держави, кваліфікована правнича допомога надається лише 

тим особам, у яких середньомісячний дохід на одного члена сім’ї за останні 

півроку не перевищує прожиткового мінімуму, який складає 1700 

молдовських леїв (2500 грн) [211]. 

Крім того, Постановою передбачено, що кваліфікована правнича 

допомога, яка гарантується державою, надається особам, середньомісячний 

дохід яких нижче прожиткового мінімуму на одного жителя країни загалом. 

Розрахунок середньомісячного доходу здійснюється на підставі даних, 

розрахованих Національним бюро статистики [8]. 

Натомість кваліфікована правнича допомога в Молдовській Республіці 

може надаватися такими провайдерами: 

– громадські адвокати; 

– адвокати, які надають юридичну допомогу за заявою [181]. 

Відбір таких адвокатів для надання кваліфікованої правничої допомоги 

здійснюється на основі конкурсу, організованого Національною радою [8]. 
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Основна відмінність між зазначеними вище типами адвокатів полягає в 

обсязі і змісті надаваних ними послуг, а також рівні оплати праці: громадські 

адвокати отримують за свою роботу фіксовану щомісячну винагороду, 

включаючи кошти на забезпечення роботи бюро (п. 22 Положення про 

діяльність громадських адвокатів, затверджене Рішенням Національної ради 

від 16 жовтня 2008 року № 18 [181]). Приватні адвокати, які надають 

правничу допомогу за заявою, надають свої послуги за бажанням, або 

відповідно до попередньо узгодженого розкладу чергувань. Оплата їх праці 

розраховується з позиції конкретної справи або з огляду на кількість 

відпрацьованих в режимі чергування днів. 

На адвокатів, які працюють у сфері правничої допомоги, гарантованої 

державою, відповідно до норм Закону Республіки Молдова «Про адвокатуру» 

та Закону Республіки Молдова «Про правничу допомогу, яка гарантована 

державою», у такий спосіб, не дивлячись на те, що вони отримують 

фіксовану заробітну плату, за ними зберігаються всі гарантії професійної 

незалежності [120]. 

Крім того, у разі, якщо в будь-якому судовому окрузі не здійснюють 

діяльність адвокати, які включені в список адвокатів, які надають правничу 

допомогу за заявою, або якщо включені в список адвокати не можуть 

задовольнити запит, територіальне бюро призначає адвоката з числа осіб, які 

не включені в список адвокатів, які надають правничу допомогу за заявою, 

бюро якого знаходиться в зоні діяльності цього територіального бюро [8]. 

В юридичній теорії, залежно від процесуальної природи і стадії 

надання, кваліфіковану правничу допомогу в Молдові поділяють на два типи: 

– загальна правнича допомога; 

– термінова правнича допомога [8]. 

Відмінності між двома типами незначні, і полягають саме в порядку 

призначення адвокатів, які надають гарантовану державою правничу 

допомогу, а також критеріями, на підставі яких така правнича допомога і 



95 
  

надається. Термінова правнича допомога надається особі, затриманій в межах 

кримінального провадження або справи про адміністративне 

правопорушення, та до моменту визначення його процесуального статусу: 

звільнення з-під варти або арешту до початку судового розгляду. Зазвичай, 

термінова правнича допомога надається в період до першого слухання 

справи, коли затриманий постає перед суддею за кримінальним 

провадженням, за винятком випадків, коли слідчі органи або органи, які 

здійснили затримання особи, приймають рішення про звільнення його/її з-під 

варти до розгляду справи судом. Термінова правнича допомога дає змогу 

надати послуги адвоката в максимальні строки з моменту затримання особи, 

гарантуючи дотримання права обвинуваченого або підсудного на захист і 

пов’язаних з ним прав, а також запобігти можливості свавілля з боку органів, 

що здійснили затримання. Термінова правнича допомога надається протягом 

не більше трьох годин з моменту затримання: співробітник, який здійснив 

затримання особи, повинен негайно (протягом години) повідомити про це в 

місцеве відділення Національної ради з питань правничої допомоги, яке, 

натомість, одразу ж (але не пізніше, ніж через дві години після отримання 

повідомлення про затримання) призначає затриманому адвоката [120]. 

Ще однією особливістю молдовської моделі реалізації права на 

кваліфіковану правничу допомогу є те, що така допомога може надаватися як 

на безоплатній, так і на частково платній основі. Зокрема, статтею 20 Закону 

визначено, що кваліфікована правнича допомога надається і в тих випадках, 

коли особа, дохід якої вище рівня доходу, встановленого Урядом для 

отримання правничої допомоги, відповідно до цього Закону, в змозі оплатити 

частину витрат на правничу допомогу. В цьому випадку, кваліфікована 

правнича допомога може надаватися за фінансової участі особи, якій 

надається допомога, за умови, що внесок особи не перевищує його 

фінансових та матеріальних можливостей. Порядок і умови надання частково 
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безоплатної кваліфікованої правничої допомоги встановлюються 

Національною радою з правничої допомоги, гарантованої державою [8]. 

Натомість, важливу роль у поліпшенні законодавства про безоплатну 

професійну правничу допомогу відіграло внесення змін до базового Закону 

Республіки Молдова «Про правничу допомогу, що гарантована державою» 

від 28 липня 2016 року, якими було розширено перелік суб’єктів права на 

безоплатну професійну правничу допомогу – потерпілим від сімейного 

насильства [8; 125]. 

Ефективність молдовської моделі функціонування безоплатної 

професійної правничої допомоги підтверджується також офіційною 

статистикою: починаючи з 1 травня 2012 року по 30 жовтня 2017 року, у 

61166 випадках було надано громадянам Молдавської Республіки правничу 

допомогу, гарантовану державою [126]. 
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Висновки до розділу 2 

1. Право людей на безоплатну професійну правничу допомогу пройшло 

значні етапи свого становлення та трансформації. Цивілізаційний розвиток 

суспільства визначав рівень соціальної спрямованості держави, та, зокрема, 

політичної влади того часу. Умовно процес становлення права на безоплатну 

професійну правничу допомогу можна поділити на декілька етапів: 

становлення протоправничої допомоги в межах національних звичаїв та 

традицій та приватно-правового регулювання (І тис. до н. е. – до кінця XVIII 

ст.); регламентація права на правничу допомогу у конституційних актах 

(кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); забезпечення безоплатного отримання 

правничої допомоги за рахунок державних коштів (середина ХХ ст.). 

2. Перші згадки про безоплатну професійну правничу допомогу на 

українських землях зустрічаються ще у XVI столітті, після того, як були 

прийняті перші законодавчі акти, які централізовано регулювали питання 

надання безоплатної професійної правничої допомоги окремим соціально 

вразливим категоріям людей. Так, у трьох редакціях Литовських Статутів 

було передбачено для обов’язкового надання безоплатної професійної 

правничої допомоги особам, які не мали змоги себе захистити, 

впроваджувався інститут державного захисника для сиріт, вдів та членів 

малозабезпечених сімей. 

3. Найбільш повно право на безоплатну правничу допомогу 

регламентовано саме в сучасних конституціях, тобто тих, які були прийняті в 

кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст. Зокрема, в текстах Основних Законів 

багатьох державах, якщо не відображена ціла глава, яка присвячена 

регулюванню гарантованої державою безоплатної правничої допомоги, то 

хоча б одна стаття завжди присутня. 

4. Критерієм поділу конституційного закріплення права на безоплатну 

правничу допомогу є наявність окремого закону, який би регламентував 

надання такого права: правові системи країн, які регламентують таке право за 
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допомогою окремих рамкових законів (України, Молдови, Республіки 

Білорусь, Російської Федерації); правові системи країні, які регламентують 

таке право в законах про адвокатуру та/або прокуратуру (Казахстану); 

правові системи країн, які регламентують механізми реалізації такого права у 

процесуальних кодексах. 

5. Моделі безоплатної професійної правничої допомоги можна умовно 

поділити за рівнем державно-правового регулювання її функціонування: «Pro 

bono»; контрактна модель («Judicare»); модель громадського захисника; 

модель «Ex oficcio»; змішана модель. 

6. Право на отримання безоплатної вторинної професійної правничої 

допомоги в Нідерландах залежить не тільки від річного прибутку клієнта, але 

й від його активів. Регіональне відділення Ради правничої допомоги 

самостійно перевіряє особисті дані клієнта разом із тими, що містяться в 

муніципальному реєстрі населення, і перевіряє доходи та його майно 

заявника податковим органам. Завдяки онлайновим зв’язкам з податковими 

органами, регіональне відділення Ради з правової допомоги має змогу 

швидко одержати інформацію про доходи та майно заявника. Такий механізм 

перевірки майнового стану клієнта є виправданим, а також потрібним для 

впровадження в українську модель системи безоплатної професійної 

правничої допомоги. 

7. Функціонування гарантованої державою молдавської системи 

безоплатної професійної правничої допомоги є класичною договірною 

моделлю (т. зв. «Judicare»). Окремі позитивні аспекти цієї моделі потрібно 

імплементувати в українське законодавство, зокрема, щодо ситуацій, коли на 

території окремих населених пунктів не здійснюють діяльність адвокати, які 

включені в Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, або якщо включені в такий Реєстр адвокати, не можуть 

задовольнити правничі потреби відповідної територіальної громади, 

місцевим центрам з надання безоплатної вторинної правової допомоги 
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потрібно надати повноваження щодо призначення адвокатів з числа осіб, які 

не включені в Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, за попереднім погодженням з відповідним Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 
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РОЗДІЛ 3 

НАЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА БЕЗОПЛАТНУ 

ПРОФЕСІЙНУ ПРАВНИЧУ ДОПОМОГУ 

 

3.1 Зміст та суб’єкти конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу в Україні 

 

Прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 року Конституції 

України, є визначним етапом національного державотворення. Наступним 

етапом повинно було стати змістовне наповнення механізмів реалізації 

конституційних прав. Однак, несприятливе економічне та політичне 

становище призводило до тривалого існування декларативного 

функціонування окремих конституційних норм, зокрема гарантованого 

державою права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Так, частиною 1 статті 59 Конституції України в редакції від 28 червня 

1996 року, було визначено, що кожен має право на безоплатну правову 

допомогу; у випадках, передбачених законом, ця допомога надається 

безоплатно. 

Поряд з цим, 2 червня 2016 року Верховною Радою України був 

прийнятий Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» [85], яким конституційне право на правову допомогу було 

редакційно замінено на право на професійну правничу допомогу. У зв’язку з 

цим, набуває особливої актуальності виявлення змісту права на безоплатну 

професійну правничу допомогу, а також перспектив законодавчого 

врегулювання механізмів його реалізації. 

Натомість, розвиток будь-якої демократичної та правової держави 

неможливий без активних повноправних громадян, які беззастережно 

дотримуються Конституції, та мають змогу реалізувати гарантовані тією ж 

Конституцією права та свободи. Право на безоплатну професійну правничу 
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допомогу якраз і покликане досягти такої цілі в державі. Однак, саме від 

виявлення змісту цього права, залежить обсяг його реалізації 

громадянами [7]. 

Вчені-правознавці акцентували на значущості розроблення питання 

безоплатної правової допомоги, так як реальний та безперешкодний доступ 

осіб до безоплатної правової допомоги дає змогу на відповідному рівні, 

забезпечувати права, свободи та інтереси осіб, їх охорону та захист [111]. 

На думку ініціаторів змін до Конституції України, заміна терміну 

«правова допомога» на «правнича допомога», зумовлена, насамперед, 

стандартами української мови, які визначають, що прикметник, 

застосовуваний для позначення відповідного виду допомоги, походить від 

іменника, що позначає саму професію особи, яка надає таку допомогу. 

Іменником для позначення особи, яка надає послуги у сфері права (у 

юридичній сфері), є слово «правник». Отже, саме особи, що належать до 

правничої професії, надають професійну правничу допомогу [186]. 

У зв’язку з цим, внесення таких змін до Конституції України мало на 

меті не звуження або ж розширення змісту права на правову допомогу, а саме 

приведення у відповідність до стандартів української мови. А тому за 

законами формальної логікою, конституційні категорії «професійна правнича 

допомога» та «правова допомога» є синонімічними [7]. 

Право на безоплатну правову допомогу є значно ширшим поняттям за 

право на безоплатну професійну правничу допомогу. Адже в нинішньому 

конституційному праві акцент здійснюється саме на професійному наданні 

такої допомоги, тоді ж як правова допомога може надаватися й іншими 

особами, які не мають достатньої професійної кваліфікації, наприклад, 

студентами-членами юридичних клінік при правничих вищих навчальних 

закладах. 

Така правова позиція свідчить, що вітчизняний законодавець вкотре, у 

такий спосіб, використав правовий підхід країн близького зарубіжжя. 
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Наприклад, частиною першою статті 48 Конституції Російської Федерації 

визначено, що кожному гарантується право на отримання кваліфікованої 

правової допомоги [86]. 

Для надання професійної правничої допомоги в Україні, діє адвокатура 

(частина перша статті 131
-2

 Конституції України [85]). Враховуючи 

положення цієї статті, можна дійти висновку, що Українським парламентом 

було обрано концепцію монополізації надання професійної правничої 

допомоги саме адвокатами. 

Законодавцем встановлено тривалий перехід до моделі виняткового 

надання адвокатами професійної правничої допомоги [7]. Так, 

представництво інтересів громадян адвокатами: 

– у Верховному Суді та судах касаційної інстанції здійснюється з 

1 січня 2017 року; 

– у судах апеляційної інстанції – з 1 січня 2018 року; 

– у судах першої інстанції – з 1 січня 2019 року (пункт 11 частини 161 

Перехідних положень Конституції України [85]). 

Натомість, законодавцем визначені винятки у виключному становищі 

адвокатів в системі надання професійної правничої допомоги. 

Конституційними положеннями передбачено, що законом можуть бути 

визначені винятки щодо представництва в суді 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 [7]. 

Якщо підхід щодо представництва малолітніх чи неповнолітніх осіб та 

осіб, які визнані судом недієздатними, чи дієздатність яких обмежена, 

кореспондується з частиною другою статті 23 Закону України «Про 

прокуратуру», відповідно до якої, прокурор здійснює представництво в суді 

інтересів громадянина (громадянина України, іноземця або особи без 

громадянства) у випадках, якщо така особа не спроможна самостійно 
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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 у 

неналежний спосіб здійснюють її захист [166]. Тоді як щодо інших категорій 

справ, таких, як спори щодо захисту соціальних прав та малозначні спори, є 

досить дискусійним. Адже ці види спорів є досить оціночними і без 

належного нормативного врегулювання, можуть нести загрозу неоднакового 

застосування та тлумачення норм Конституції України. 

Поряд з цим, законодавець не зумів підійти комплексно та послідовно 

до запровадження оновленого інституту безоплатної професійної правничої 

допомоги, адже Закон України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» [136], Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [137], 

Кримінальний процесуальний кодекс України [108], не оперують категорією 

«професійна правнича допомога». Нині не зареєстровано навіть 

законопроекту, яким би можна було врегульовувати вищезгадані правові 

прогалини. 

Втім, якщо аналізувати еволюцію нормативного закріплення 

професійної правничої допомоги, то стаття 59 Конституції України до 

внесення змін від 2 червня 2016 року, містила в собі саме право на правову 

допомогу. 

Натомість, перше офіційне тлумачення цього права було 

запропоноване Конституційним Судом України у його Рішенні від 

16 листопада 2000 року № 13-рп/2000, у справі за конституційним 

зверненням громадянина Солдатова Геннадія Івановича щодо 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). Так, у пункті 5 вищеназваного Рішення, право на правову 
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допомогу було визначено як гарантовану Конституцією України можливість 

фізичної особи одержати юридичні (правові) послуги [195]. 

Наступним є Рішення Конституційного Суду України у справі за 

конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича 

щодо офіційного тлумачення положення статті 59 Конституції України 

(справа про право на правову допомогу) від 30 вересня 2009 року. Зокрема, 

цим рішенням передбачено, що «кожен має право на правову допомогу», а це 

треба розуміти, як гарантовану державою змогу будь-якій особі, незалежно 

від характеру її правовідносин з державними органами, органами місцевого 

самоврядування, об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними 

особами вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з 

юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує [196]. Аналогічну 

правову позицію до правової допомоги було відображено і у Рішенні 

Конституційного Суду України № 6-рп/2013 у справі про відшкодування 

витрат на юридичні послуги у господарському судочинстві (за 

конституційним зверненням Приватного малого підприємства – фірми 

«Максим» стосовно офіційного тлумачення положень ч. 1 ст. 59 Конституції 

України, ч. 1 ст. 44 Господарського процесуального кодексу України) [197]. 

Д. Гудима зазначав, що у такий спосіб, можна прослідкувати 

відсутність послідовності органів влади України у питаннях регулювання 

різних аспектів права на правничу допомогу [34]. 

Схожий підхід було використано при визначенні цього права у 

прийнятому 2 червня 2011 року Законі України «Про безоплатну правову 

допомогу», де правова допомога визначалася, як надання правових послуг, 

спрямованих на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, 

захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення, тоді ж як 

безоплатна правова допомога – правова допомога, що гарантується державою 

та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету 
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України, місцевих бюджетів та інших джерел (пункти 1, 3 частини першої 

статті 1 вищеназваного Закону) [7]. 

Отже, легальний зміст поняття «правова допомога» Конституційним 

Судом України та законодавцем роз’яснено через категорію «правові 

послуги», що, на думку окремих правників, є не досить коректним [7]. 

Так, у висновку Головного науково-експертного управління Верховної 

Ради України до законопроекту від 24 квітня 2009 року № 4406, наголошено, 

що категорії «допомога» та «послуга» відрізняються одна від одної. Адже, 

перша означає стан задоволення певної потреби, а друга – означає дію, 

результатом якої є задоволення певної потреби. У контексті цього, необхідно 

звернути увагу, що у ст. 59 Конституції України використано поняття 

«безоплатна правова допомога», а не «безоплатні правові послуги» (хоча 

вони і є близькими за змістом) і це, має враховуватися при визначенні 

поняття «безоплатна правова допомога». Крім того, поняття «послуги» 

використовується у цивільному законодавстві України. Надання послуг, 

зокрема, є різновидом підприємницької діяльності. Тому, на погляд 

Головного науково-експертного управління Верховної Ради України, у 

конституційних приписах йдеться про більш широку підтримку певних осіб у 

питанні захисту їх прав, аніж надання безоплатних правових послуг [26]. 

У Законі України «Про безоплатну правову допомогу», для 

оптимальнішого визначення змісту та обсягу права на безоплатну правову 

допомогу, було здійснено її поділ на: 

– безоплатну первинну правову допомога, яка включає 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; 
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– безоплатну вторинну правову допомогу 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 [137]. 

Відмінність цих видів безоплатної правової допомоги полягає, 

насамперед, в тому, що: 

1. Право на безоплатну первинну правову допомогу мають усі особи, 

які перебувають під юрисдикцією України, тоді ж як безоплатною 

вторинною правовою допомогою можуть скористатися лише окремі 

визначені законами категорії осіб, які, зазвичай, відносяться до вразливих 

груп населення; 

2. Безоплатну первинну правову допомогу зобов’язані надавати усі 

органи державної влади та місцевого самоврядування та спеціалізовані 

установи, з правових питань, що належать до їх компетенції, безоплатну 

вторинну правову допомогу – центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу [7]. 

У зв’язку з цим, необхідно зосередити увагу на окремих правових 

послугах, які складають зміст безоплатної професійної правничої допомоги: 

– надання правової інформації, консультацій і роз’яснень правових 

питань. 

Законом України «Про інформацію» передбачено, що правова 

інформація – це будь-які відомості про право, його систему, джерела, 

реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, 

правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику тощо (частина перша 

статті 17 вищезгаданого Закону [167]). 

Натомість, законодавством не дається визначення «консультацій і 

роз’яснень з правових питань». Тільки Податковий кодекс України визначив, 
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що податкова консультація – це допомога контролюючого органу 

конкретному платнику податків стосовно практичного використання 

конкретної норми закону або нормативно-правового акту з питань 

адміністрування, нарахування та сплати податків чи зборів, контроль за 

справлянням яких покладено на такий контролюючий орган (пункт 14.1 

статті 172 Кодексу [182]); 

– забезпечення захисту особи від обвинувачення. 

Поняття «захисту» визначено Кримінальним процесуальним кодексом 

України. Так, частиною першою статті 20 вищезгаданого Кодексу визначено, 

що підозрюваний, обвинувачений, виправданий, засуджений має право на 

захист, яке полягає у наданні йому змогу надати усні або письмові пояснення 

з приводу підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати 

особисту участь у кримінальному провадженні, користуватися правовою 

допомогою захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права, 

передбачені цим Кодексом [108]. З огляду на це визначення, захист є більш 

ширшим поняттям і включає в себе як самостійне здійснення процесуальних 

захисних дій, так і за правової допомоги захисника. 

Вкрай актуальним питанням залишається те, що законодавець відразу 

розмежував поняття медіації та власне змісту первинної правової допомоги, 

що не є коректним. 

Відповідно до Положення про центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 

2 липня 2015 року № 967/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 

від 24 травня 2016 року № 1487/5) [160], функція надання допомоги в доступі 

особи до медіації також не належить до компетенції центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

Така тенденція не відповідає духу міжнародних документів з питань 

медіації, зокрема актів Комітету Міністрів Ради Європи, правова позиція 

яких є кардинально іншою у цьому питанні. 
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У Рекомендації № R (98) 1 Комітету Міністрів Ради Європи державам-

членам щодо медіації в сімейних справах встановлено, що під час медіації 

може надаватися правова інформація. Так, відповідно до пункту 10 (Х) 

абзацу першого розділу ІІІ вищезгаданої Рекомендації, державам потрібно 

забезпечити належні механізми проведення процесу медіації, згідно з таким 

принципом: медіатор може надавати правову інформацію, але не може 

надавати правові консультації. В належних випадках, медіаторові потрібно 

інформувати сторони про можливість звернення за порадою до адвоката або 

до іншого фахівця у галузі права [191]. 

Тоді як у Рекомендації Rec (2002) 10 Комітету Міністрів Ради Європи, 

державам-членам щодо медіації в цивільних справах не визначено уточнень 

щодо того, які саме види правових послуг можуть надаватися під час 

медіації. Держави мають розглянути можливість організації і забезпечення 

повністю або частково безоплатної медіації або надання правничої допомоги 

для медіації, зокрема, коли інтереси однієї із сторін потребують особливого 

захисту – про що йдеться у абзаці 7 розділу 3 вищезгаданої 

Рекомендації [190]. 

На думку деяких учених, медіатор фактично надає окремі види 

правової допомоги [68]. 

Фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

шляхом надання правової інформації громадянам, опосередковано можуть 

виступати у їх правовому конфлікті медіаторами. Важливо, щоб така їх 

діяльність була законодавчо регламентована шляхом внесення змін до 

Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Особливої актуальності набуває питання судових витрат, як елементу 

безоплатної професійної правничої допомоги. Низький рівень матеріального 

забезпечення осіб та при цьому високий рівень ставок судового збору, ніяк не 

сприяє забезпеченню рівного доступу до правосуддя, як цілі надання 

безоплатної професійної правничої допомоги. Базовий Закон України «Про 
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безоплатну правову допомогу» не включає звільнення від сплату судового 

збору до змісту права на безоплатну вторинну правову допомогу [7]. 

Поряд з цим, Законом України «Про судовий збір» передбачені окремі 

прояви іншої правової позиції. Так, судовий збір не справляється за подання 

суб’єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги заяви, 

апеляційної та касаційної скарги про захист прав малолітніх чи неповнолітніх 

осіб (пункту 14 частини другої статті 3 Закону України «Про судовий 

збір» [169]). Такий підхід є виправданим і потребує подальшого поширення 

на всіх інших суб’єктів права на безоплатну професійну правничу допомогу. 

Враховуючи вищевикладене, зміст гарантованого державою права на 

безоплатну професійну правничу допомогу необхідно визначити як 

отримання спектру таких правових послуг: правової інформації; 

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

документів правового характеру; допомога в забезпеченні доступу особи до 

вторинної правової допомоги та медіації; захисту; 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 та які 

повністю або частково надаються за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел [7]. 

Подальше законодавче розширення змісту безоплатної професійної 

правничої допомоги, насамперед, залежить від фінансових можливостей 

держави та нових правових викликів для осіб, які перебувають під 

юрисдикцією України [7]. 

Що ж до суб’єктів права на безоплатну професійну правничу допомогу, 

то спершу, це право конкретним категоріям громадян встановлювалося 

окремими законодавчими актами, зокрема, законами України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» [170], «Про біженців та осіб, 

які потребують додаткового або тимчасового захисту» [138], «Про охорону 
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дитинства» [172], «Про реабілітацію жертв політичних репресій на 

Україні» [168] тощо. Проте єдиного акту, який би уніфікував не тільки 

суб’єктний склад осіб, які мають право на професійну правничу допомогу, 

але й передбачив механізми його реалізації – так і не було прийнято. 

Україна як повноправний член міжнародного співтовариства, постійно 

отримувала рекомендації від провідних міжнародних організацій щодо 

запровадження системи безоплатної правової допомоги. 

У 2005 році стосовно дотримання верховенства права та захисту прав 

людини, Парламентська Асамблея Ради Європи закликала органи влади 

України покращити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи 

безоплатної правової допомоги у відповідності до стандартів Ради Європи та 

практики Європейського Суду з прав людини [193]. 

Натомість вже у 2010 року, Парламентська Асамблея Ради Європи, в 

контексті реформування вітчизняної прокуратури, рекомендувала, щоб 

альтернативою функції нагляду було зміцнено роль омбудсмена та 

запроваджено систему безоплатної правової допомоги [194]. 

Засадничий підхід до визначення кола осіб, хто має право на 

безоплатну вторинну правову допомогу, був вперше визначений в Концепції 

формування системи безоплатної правової допомоги в Україні, затвердженої 

Указом Президента України від 9 червня 2006 року № 509/2006. Так, абзацом 

3 пункту 2 розділу ІІІ вищезгаданої Концепції було встановлено, що право 

особи на безоплатну вторинну правову допомогу повинно визначатися, з 

урахуванням інтересів правосуддя та рівня матеріальної забезпеченості 

особи [173]. 

Відповідно до практики застосування Європейським судом з прав 

людини статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

необхідність надання правової допомоги в інтересах правосуддя має 

визначатись, зокрема, на підставі: 

– тяжкості обвинувачення та суворості можливого покарання; 
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– складності правових та фактичних обставин справи; 

– скрутних життєвих обставин, в яких опинилась особа [191]. 

Натомість, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [137] 

(далі – Закон), який визначав суб’єктів права на безоплатну професійну 

правничу допомогу, був прийнятий тільки 2 червня 2011 року. Одним із 

недоліків цього Закону було те, що він містив норми, відповідно до яких 

передбачалися тривалі етапи набуття чинності окремих його положень. 

Визначальним є те, що Закон не встановлював жодних обмежень щодо 

суб’єктів права на безоплатну первинну правову допомогу, тоді ж як право 

на безоплатну вторинну правову допомогу отримала лиш незначна кількість 

осіб. 

Так, тільки з 1 січня 2013 року Центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, як державні установи, почали забезпечувати надання 

безоплатної вторинної професійної правничої допомоги: 

– особам, до яких застосовано адміністративне затримання; 

– особам, до яких застосовано адміністративний арешт; 

– особам, які, відповідно до положень кримінального 

процесуального законодавства, вважаються затриманими; 

– особам, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді 

тримання під вартою; 

– особам, у кримінальних провадженнях стосовно яких, відповідно 

до положень Кримінального процесуального кодексу України, захисник 

залучається слідчим, прокурором, слідчим суддею чи судом для здійснення 

захисту за призначенням або проведення окремої процесуальної дії, а також 

особам, засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі [226]. 

І вже протягом 2013 року – було зафіксовано 22 433 випадків захисту 

осіб, затриманих за підозрою у скоєні злочину, 9 957 випадків захисту осіб, 

до яких застосовані адміністративні затримання або арешт, 44 305 випадків 
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захисту за призначенням у кримінальних провадженнях адвокатами, 

забезпеченими Центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги [17]. 

Позиція законодавця у питаннях гарантування можливостей реалізації 

засудженими до позбавлення волі права на безоплатну правничу допомогу, 

насамперед, відповідає духу положень міжнародних документів. Зокрема, 

пунктом 93 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, 

прийнятих Організацією Об’єднаних Націй від 30 серпня 1955 року, 

визначено, що з метою свого захисту, в’язні, які перебувають під слідством, 

повинні мати право звертатися там, де це можливо, до безплатної юридичної 

консультації, приймати в ув’язненні юридичного радника (адвоката), який 

взяв на себе їх захист, готувати і передавати йому конфіденційні інструкції. З 

цією метою, на їхню вимогу треба надавати в їхнє розпорядження письмове 

приладдя. Побачення в’язня з його юридичним радником повинні 

відбуватися на очах, але за межами слуху міліцейських або в’язничних 

органів [116]. 

Поряд з цим, Європейські пенітенціарні правила встановлюють такі 

стандарти надання засудженим правничої допомоги: 

1. Всі ув’язнені мають право на отримання правової допомоги, і 

адміністрація пенітенціарної установи зобов’язана надати розумні 

можливості для отримання доступу до такої допомоги; 

2. Ув’язнені можуть радитися з будь-яких правових питань з 

юристом за своїм вибором та за свій рахунок; 

3. У тих випадках, коли існує визнана система безкоштовної 

правової допомоги, адміністрація зобов’язана проінформувати про це всіх 

ув’язнених; 

4. Консультації та будь-яке спілкування між ув’язненими і їхніми 

юристами, включаючи листування з правових питань, повинні бути 

конфіденційними. 
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5. За виняткових обставин, судовий орган може встановити 

обмеження щодо такої конфіденційності, з метою запобігання тяжких 

злочинів або серйозної загрози безпеці в пенітенціарній установі; 

6. Ув’язнені повинні мати доступ до документів, які стосуються 

процесуальних дій щодо них, або мати змогу тримати такі документи в себе 

(п. 23.1 вищезгаданих правил [190]). 

В Україні особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, 

мають право і на отримання безоплатної вторинної правової допомоги, 

зокрема на захист, складання документів процесуального характеру та 

здійснення представництва їх інтересів в судах, інших органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами (пункт 7 

частини першої статті 17 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» [137]). 

Саме Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги (республіканський (Автономної Республіки Крим), обласні, 

Київський та Севастопольський міські), відповідно до покладених на них 

завдань, забезпечують за зверненням такої особи або за ухвалою суду 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (підпункт 2 пункту 8 

Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 2 липня 2012 року 

№ 967/5 [160]). 

Кримінально-виконавче законодавство також гарантує засудженому 

право на правничу допомогу без конкретизації оплатності або безоплатності 

надання таких послуг. Так, для одержання правничої допомоги, засуджені 

можуть користуватися послугами адвокатів або інших фахівців у галузі 

права, які за законом, мають право на надання правової допомоги особисто 

чи за дорученням юридичної особи. Таке право поширюється і на засуджених 

осіб, які перебувають на лікуванні у закладах охорони здоров’я (частина 

друга статті 8 Кримінально-виконавчого кодексу України [109]). 
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Для одержання правничої допомоги, за письмовою заявою засуджених, 

їхніх близьких родичів, громадських організацій, засудженим надається 

побачення з адвокатом або іншим фахівцем у галузі права, який за законом, 

має право на надання правової допомоги особисто, чи за дорученням 

юридичної особи. За бажанням засудженого або адвоката чи іншого фахівця 

в галузі права, який за законом, має право на надання правової допомоги 

особисто чи за дорученням юридичної особи, побачення можуть надаватися 

наодинці. Побачення надається адміністрацією колонії при пред’явленні 

адвокатом ордера або договору про надання правової допомоги, а іншим 

фахівцем у галузі права, який за законом, має право на надання правової 

допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, іншого відповідного 

документа, а також документів, що посвідчують їх особу. Кількість і 

тривалість таких побачень не обмежена [109]. 

Засудженому забезпечується можливість спілкування з адвокатом та 

іншим фахівцем у галузі права в приміщенні без суцільного розмежованого 

захисного скла за їхньою згодою (частина третя статті 110 Кримінально-

виконавчого кодексу України) [109]. 

Результативність надання безоплатної професійної правничої допомоги 

засудженим до позбавлення волі підтверджується показниками статистичних 

звітів, оприлюднених на офіційному веб-сайті Координаційного центру з 

надання правової допомоги. Так, у 2014 році зафіксовано 45 випадків 

надання гарантованої державою безоплатної професійної правничої 

допомоги засудженим до позбавлення волі [17, c. 17], у 2015 році – 1169 

випадків [17, c. 19], у 2016 році – 3943 випадків [203, c. 10]. 

З огляду на це, національна система безоплатної правової допомоги 

відповідає міжнародним стандартам надання безоплатної правничої 

допомоги засудженим до позбавлення волі. Покращення доступу таких 

людей до правничої допомоги можливо забезпечити шляхом збільшення 
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кількості дистанційних та мобільних консультаційних пунктів до безоплатної 

правової допомоги у місцях відбування покарання. 

Поряд з цим, 1 липня 2016 року набули чинності положення до 

Закону, якими було значно розширено коло суб’єктів права на безоплатну 

вторинну правову допомогу в цивільних та адміністративних справах, а 

саме: 

– особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо 

середньомісячний сукупний дохід їхньої сім’ї нижчий суми прожиткового 

мінімуму, розрахованого та затвердженого відповідно до Закону України 

«Про прожитковий мінімум», для осіб, які належать до основних соціальних і 

демографічних груп населення; 

– інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається 

замість пенсії, у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для 

непрацездатних осіб; 

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали 

внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів; 

– 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, 

а також іноземці та особи без громадянства, затримані з метою ідентифікації 

та забезпечення примусового видворення, з моменту затримання; 

– 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, стосовно 

питань, пов’язаних з їх соціальним захистом; 
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– особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної 

дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та 

поновлення цивільної дієздатності фізичної особи; 

– особи, щодо яких суд розглядає справу про надання 

психіатричної допомоги в примусовому порядку; 

– особи, реабілітовані відповідно до законодавства України, 

стосовно питань, пов’язаних з реабілітацією [137]. 

Крім того, необхідно виокремити позитивні ознаки цих нововведень: 

1. Законодавець не обмежився гарантуванням надання безоплатної 

вторинної професійної правничої допомоги лише громадянам України, але 

розширив його до осіб, які перебувають під юрисдикцією України; 

2. Відтепер право на безоплатну професійну правничу допомогу 

можуть реалізувати потерпілі та свідки у кримінальних провадженнях; 

3. Відсутня вимога щодо низької матеріальної забезпеченості для 

дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах для отримання ними 

безоплатної вторинної професійної правничої допомоги. 

Натомість, правозастосовна практика виявила окремі недоліки у цих 

законодавчих змінах: 

– проблема визначення складу сім’ї для підтвердження 

малозабезпеченості, як кваліфікаційної вимоги для отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Виникла правова колізія, за якої відбувалося неоднакове визначення 

особового складу сім’ї для віднесення суб’єкта права на безоплатну вторинну 

правову допомогу, як члена малозабезпеченої родини. Так, відповідно до 

частини 2 статті 3 Сімейного кодексу України, сім’ю складають особи, які 

спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки [209] («необмежений» підхід до визначення складу сім’ї). 

Натомість, пунктом 3 частини 2 статті 4 Закону України «Про державну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» визначено, що до складу сім’ї входять 
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чоловік, дружина; рідні, усиновлені та діти цих осіб, віком до вісімнадцяти 

років, а також діти, які навчаються на денній формі навчання у 

загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I–IV 

рівнів акредитації до досягнення двадцяти трьох років, і які не мають 

власних сімей; неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами з 

дитинства I та II груп або інвалідами I групи і проживають разом з батьками; 

непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які проживають разом з ними і 

перебувають на їх утриманні, у зв’язку з відсутністю власних доходів; особа, 

яка проживає разом з одиноким інвалідом I групи і здійснює догляд за ним; 

жінка та чоловік, які проживають однією сім’єю, не перебувають у шлюбі, 

але мають спільних дітей. При цьому, до складу сім’ї включаються, 

незалежно від місця проживання (перебування) або реєстрації, діти, які 

навчаються на денній формі навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних, вищих навчальних закладах I–IV рівнів акредитації до досягнення 

двадцяти трьох років і не мають власних сімей. До складу сім’ї не 

включаються особи, які перебувають на повному державному 

утриманні [141] («обмежений» підхід до визначення складу сім’ї). 

У зв’язку з цим, не було сформовано однакової практики визначення 

малозабезпеченості і, відповідно, це могло призвести до зловживань з боку 

як суб’єктів отримання, так і державних провайдерів надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

– неоднакове тлумачення питань «соціального захисту», як ознаки 

отримання безоплатної вторинної професійної правничої допомоги для 

ветеранів війни, без урахування їх доходів. 

Національне законодавство не дає однозначного тлумачення поняттю 

«соціального захисту». Так, стаття 46 Конституції України, яка визначає, що 

громадяни мають право на соціальний захист, що включає право на 

забезпечення їх у разі повної, часткової або тимчасової втрати 

працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних від них 
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обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом [85] 

– додає більше питань, ніж відповідей. Все це призвело до звужень правового 

захисту ветеранів війни; 

– внутрішньо переміщеним особам неможливо було отримати 

довідку про склад сім’ї за зареєстрованим місцем проживання в зоні 

проведення антитерористичної операції, як документа для підтвердження 

статусу малозабезпеченості родини і, відповідно, отримання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

Результатом вищезгаданих недоліків стало ініціювання законодавчих 

змін, якими коригувалися підходи до визначення кола суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу. 

Так, Законом України «Про Вищу раду правосуддя» від 21 грудня 2016 

року № 1798-VIII, були внесені зміни до Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» [140], якими безоплатна вторинна професійна правнича 

допомога додатково надавалася: 

– особам, 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; 

– внутрішньо переміщеним особам; 

– громадянам України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік 

як внутрішньо переміщених осіб, з питань, пов’язаних з отриманням довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, до моменту отримання 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

– особам, 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» до моменту 

прийняття рішення про надання такого статусу; 
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– ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особам, які 

мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, 

особам, які належать до числа жертв нацистських переслідувань [140]. 

А вже 7 січня 2018 року набрав чинності Закон України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», яким внесено зміни до 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Зокрема, незалежно від 

майнового доходу, право на отримання безоплатної вторинної правової 

допомоги мають: 

 особи, які постраждали від домашнього насильства або 

насильства за ознакою статі; 

 діти. 

Ці законодавчі ініціативи, з одного боку, продемонстрували значне 

посилення соціальної функції держави, а з іншого – прогалини в 

законодавчій техніці. Адже нині виникла казуїстична ситуація, за якої, серед 

суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу, є як всі діти, так і 

діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, та інші категорії 

дітей. 

Часто в науковій літературі право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, без урахування матеріальних доходів, визначають для біженців. 

Так, у науково-практичному коментарі за загальною редакцією М. В. 

Оніщука до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» йдеться про 

те, що перелік 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 [67]. Однак, така позиція є не правильною, адже 
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пунктом 8 частини першої статті 14 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», чітко визначено, що право на безоплатну вторинну 

правову допомогу мають 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 [138]. Тобто, у разі, коли особа отримує 

статус біженця, – безоплатну вторинну правову допомогу вона зможе 

отримати вже на загальних підставах, у разі низького матеріального 

забезпечення. 

Тому соціальна спрямованість Української держави в питаннях 

поступового розширення кола суб’єктів, які мають право на безоплатну 

вторинну правову допомогу, є цілком виправданою [6]. 

Однак, окремі вчені зазначають, що такий підхід є помилковим і 

повертає нас у часи, коли належність чи неналежність до певного класу, 

спільноти, категорії було вирішальним для користування певними благами і 

для реалізації певних благ [133, с. 47]. 

Крім того, у національному законодавстві потрібно не тільки 

розширювати коло суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, проте й створювати реальні механізми їх реалізації для окремих 

вразливих категорій осіб. 

Так, звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

що стосуються дітей, надсилаються або подаються їх законними 

представниками (частина 2 статті 10 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» [137]). Поряд з цим, до законних представників 

малолітніх та неповнолітніх дітей віднесено їх батьків (усиновлювачів) 

(частина 1 статті 242 Цивільного кодексу України [230]). 

Натомість, підставою для взяття дитини на облік дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, є проживання в сім’ї, у якій батьки або 
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особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з 

виховання дитини, а саме: коли вони без поважних причин не піклуються про 

фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до 

самостійного життя, зокрема не забезпечують необхідного харчування, 

медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає або може 

вплинути на її фізичний розвиток, не створюють умов для отримання нею 

освіти (абзац перший пункту 2 Порядку ведення службами у справах дітей 

обліку дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, 

затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 

20 січня 2014 року № 27 [184]). 

Тобто законодавством передбачена ситуація, відповідно до якої, діти, 

які опинилися в складних життєвих обставинах, для реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу з питання отримання захисту від 

своїх батьків, які ухиляються від виконання власних обов’язків, повинні 

вмовити своїх батьків написати або надіслати звернення до Центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги [6]. 

З метою поліпшення доступу дітей до безоплатної вторинної правової 

допомоги, необхідно внести зміни до частини 2 статті 10 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу» та викласти її в такій редакції: 

«Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 7 цього Закону, що стосуються дітей, надсилаються 

або подаються їх законними представниками або службою у справах дітей». 

Крім того, законодавцем не було враховано норми Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» [152], в яких дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, прирівняно у питаннях 

правового та соціального захисту до осіб із числа дітей-сиріт та осіб, із числа 

дітей, позбавлених батьківського піклування. Законом України «Про 

безоплатну правову допомогу», до суб’єктів права на безоплатну вторинну 
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правову допомогу віднесено тільки дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування. 

Однією з основних засад державної політики щодо соціального захисту 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх 

числа, є вжиття вичерпних заходів щодо забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги на підставах та в порядку, встановлених 

законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги (абзац 14 статті 

3 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування» [152]). 

З огляду на це, та для усунення прогалин у правовому захисті 

вищезгаданих осіб, необхідно пункт другий частини 1 статті 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», викласти в такій редакції: 

«2) діти, особи із числа дітей-сиріт та особи із числа дітей, які 

позбавлені батьківського піклування – на всі види правових послуг, 

передбачені частиною другою статті 13 цього Закону;». 

Поряд з цим, Конституція України декларує кожному громадянину 

право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та 

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування (частина 1 статті 

38) [85]. Тому система безоплатної правової допомоги може виступати 

гарантією реалізації вищезгаданої статті. 

Однак, нині є непоодинокі факти порушення активного виборчого 

права громадян, внаслідок відсутності їх в списках виборців на виборчій 

дільниці. Так, для забезпечення державного обліку громадян України, які 

мають право голосу, відповідно до статті 70 Конституції України, було 

створено Державний реєстр виборців в Україні, на підставі інформації з 

якого і формуються списки виборців. На думку науковців, функціонування 

Державного реєстру виборців в Україні виявило низку проблем, основна маса 
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яких полягає у включенні відомостей про особу-виборця до Реєстру з 

певними помилками (неточностями), чи взагалі відсутність даних про 

окремих осіб-виборців в Реєстрі [3, с. 208]. 

Частиною 1 статті 32 Закону України «Про державний реєстр 

виборців» визначено, що особа, яка зверталася до органу ведення Реєстру або 

регіонального органу адміністрування Реєстру щодо включення себе або 

інших осіб до Реєстру, внесення змін до персональних даних Реєстру або 

отримання відповіді на свій запит, може оскаржити до суду рішення, дії чи 

бездіяльність відповідного органу Реєстру в порядку, встановленому 

Кодексом адміністративного судочинства. 

Особлива актуальність цього питання підтверджується статистичними 

показниками, які були оприлюднені у Постанові Пленуму Вищого 

адміністративного суду України від 12 вересня 2014 року № 9. Так, під час 

виборів Президента України у 2010 році, судові справи щодо уточнення 

списків виборців становили 96 % виборчих справ (32 374 справи з 33 801 

справи всіх категорій), у 2014 році – 98 % виборчих справ (4831 з 4912); під 

час виборів народних депутатів України у 2006 році кількість справ цієї 

категорії становила 5618 справ або 78 % загальної кількості справ (7182), у 

2007 році – 7689 справ або 90% загальної кількості справ (8501), у 2012 році 

– 6448 або 72 % загальної кількості справ (9009). 

Вітчизняним законодавцем встановлюються додаткові сприятливі 

умови, за яких громадяни оперативно зможуть реалізувати свої виборчі права 

шляхом судового зобов’язання службових осіб органів ведення Державного 

реєстру виборців або виборчої комісії внести уточнення до списку виборців. 

Отже, необхідно виокремити такі сприятливі умови: 

1. Судовий збір за розгляд такої категорії справ не сплачується 

(частина 3 статті 173 Кодексу адміністративного судочинства України); 

2. Справи про уточнення списку виборців розглядаються судами у 

скорочені строки. Суд вирішує адміністративні справи щодо уточнення 
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списку виборців у дводенний строк після надходження позовної заяви, але не 

пізніше ніж за два дні до дня голосування, а якщо позовна заява надійшла за 

два дні до дня голосування, – невідкладно (частина 4 статті 173 Кодексу 

адміністративного судочинства України); 

3. Постанови адміністративного суду щодо внесення змін у списки 

виборців, виконуються негайно (частина 6 статті 173 Кодексу 

адміністративного судочинства України). 

Поряд з цим, залишається важливим питання оперативності надання 

гарантованої державою безоплатної професійної правничої допомоги під час 

судового розгляду цієї категорії справ. 

Пунктом 1 частини 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» [137] визначено вичерпний перелік категорій громадян, 

які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, що може 

полягати у складанні позовної заяви та представництва інтересів особи в 

адміністративному суді щодо уточнення списку виборців. 

Серед усіх інших суб’єктів права на безоплатну вторинну правову 

допомогу, необхідно виокремити осіб, 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. 

Крім того, Наказом Координаційного центру з надання правової 

допомоги «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації 

надання безоплатної вторинної правової допомоги місцевими центрами з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги» від 26 червня 2015 року 

№ 160, встановлюється перелік документів, які повинен надати заявник до 

свого звернення для підтвердження його належності до суб’єктів права на 

безоплатну вторинну правову допомогу. Інколи для надання повного пакету 
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документів, які підтверджують такий статус, потрібен значний проміжок 

часу. 

Враховуючи нагальну потребу у оперативному наданні правової 

допомоги особі у питаннях щодо уточнення списку виборців, необхідно 

доповнити частину 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» пунктом 13 такого змісту: 

«13) громадяни України з питань звернення з адміністративним 

позовом про уточнення списку виборців, зокрема про включення або 

виключення зі списку себе особисто або інших осіб». 

Одним із основних завдань центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (далі – Центри), є підвищення правової свідомості, 

культури та освіченості населення – правопросвітництво (підпункт 1 

пункту 7 Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 2 липня 

2012 року № 967/5) [160]. Тому під час виборчого процесу, Центри повинні 

активізувати свою роботу щодо інформування громадян про механізми 

реалізації виборчих прав та, зокрема, ролі системи безоплатної правової 

допомоги під час судового захисту їх виборчих прав та законних інтересів. 

На думку М. О. Шульгати, ще однією неточністю є те, що Законом не 

передбачено створення реєстру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. Тому незрозуміло, у який спосіб центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги встановлюватимуть, чи особі раніше 

надавалася безоплатна вторинна правова допомога з одного і того ж питання, 

адже особа може звернутися про її надання до будь-якого такого центру за 

місцем фактичного проживання, незалежно від реєстрації проживання чи 

місця перебування. Відповідно, на думку науковця, спостерігається 

порушення рівності усіх перед законом [237, c. 100]. Така позиція не є 

обґрунтованою, у зв’язку з тим, що, по-перше, законом можуть регулюватися 

тільки найбільш важливі суспільні відносини, а по-друге, в національній 
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системі безоплатної правової допомоги впровадження комплексна 

інформаційно-аналітична система – КІАС, реєстр звернення осіб, які 

потребують безоплатної вторинної правової допомоги. 

3.2 Інституційне та нормативне забезпечення конституційного 

права на безоплатну професійну правничу допомогу в Україні 

Важливу роль у механізмі реалізації особами їх конституційного права 

на безоплатну професійну правничу допомогу відіграє інституційне 

забезпечення такого права. 

На думку В. С. Бігуна, забезпечити права людини – означає створити 

умови, за яких права людини поважаються та визнаються як державою, так і 

особою, та ефективно реалізуються, за потреби, захищаються за допомогою 

права. Це, зокрема, передбачає трансформацію основоположних прав 

людини в юридичні права та обов’язки суб’єктів права, коли певні 

можливості людини, які визначаються як основоположні права, будуть 

гарантовані державою через їх визначення, як загальнообов’язкових правил 

поведінки, а держава та інші суб’єкти матимуть обов’язок їх дотримуватися, 

гарантувати [14]. 

Саме процес конституційного забезпечення потрібно розуміти, як 

систему передбачених конституцією державних заходів, гарантій, засобів та 

механізмів, що знаходять своє втілення в діяльності органів державної влади 

і місцевого самоврядування, і є спрямованими на сприяння реалізації та 

захист прав та свобод людини і громадянина, які встановлені Конституцією 

України [25]. 

У демократичних державах інституційно-організаційне забезпечення 

прав та свобод людини та громадянина здійснюється вищими органами 

державної влади (глава держави, парламент, уряд), центральними та 

місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування 

та спеціальними органами (омбудсмани, суди, органи внутрішніх справ, 
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прокуратура та інші). Важливе значення в цьому аспекті в демократичних 

країнах мають неурядові організації, що здійснюють свою діяльність у сфері 

забезпечення прав та свобод людини і громадянина: адвокатура, засоби 

масової інформації, громадські організації, політичні партії, професійні 

спілки, релігійні організації та благодійні фонди [129]. 

Прийнятною є позиція О. В. Пушкар, що у сучасних умовах, низка 

конституційних прав і свобод громадянина залишається декларативною або 

нереалізованою, тому існування належно функціонуючого механізму, є 

просто необхідним. Важливу роль у забезпеченні реалізації громадянами 

конституційних прав і свобод, на думку вченої, належить саме органам 

державного управління [188]. 

Інституційне забезпечення конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу являє собою різнорівневу систему державних 

установ, органів місцевого самоврядування та окремих громадських 

об’єднань, які задіяні у безпосередньому наданні цього права. 

Так, Законом України «Про безоплатну правову допомогу» визначено 

такі інституції (групи інституцій), які надають правничу допомогу: 

1. Координаційний центр з надання правової допомоги; 

2. Суб’єкти надання безоплатної первинної правової допомоги; 

3. Суб’єкти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги [137]. 

Однак, в цьому законодавчому переліку невиправдано відсутні 

суб’єкти, які можуть надавати як безоплатну первинну, так безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

Так, Координаційний центр з надання правової допомоги є державною 

установою, що належить до сфери управління Міністерства юстиції України, 

та утворений з метою формування та забезпечення функціонування в Україні 

ефективної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її 

доступності та якості. 
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Зокрема, до основних завдань Координаційного центру з надання 

правової допомоги відносять: 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 у 

встановленому порядку Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу; забезпечення функціонування та розвитку комплексної 

інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної 

правової допомоги; організація підвищення кваліфікації адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу [150]. 

Враховуючи викладене, Координаційний центр з надання правової 

допомоги виконує такі основні функції: 

– управлінську – у питаннях управління системою безоплатної 

правової допомоги; 

– нормопроектувальну – у питаннях розробки пропозицій з 

формування та реалізації державної політики у сфері надання безоплатної 

правової допомоги; 

– методичну – у питанні розробки та проведення заходів щодо 

підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. 

Натомість, суб’єктами надання безоплатної первинної правової 

допомоги в Україні є органи виконавчої влади, органи місцевого 
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самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізовані 

установи. 

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування 

зобов’язані надавати таку допомогу особам, які її потребують, з питань, що 

належать до компетенції відповідного органу виконавчої влади чи органу 

місцевого самоврядування. 

Крім того, законодавцем визначено, що саме органи місцевого 

самоврядування, з урахуванням потреб територіальної громади відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці, можуть утворювати в порядку, 

встановленому законом, спеціалізовані установи з надання безоплатної 

первинної правової допомоги, які є неприбутковими організаціями, 

користуються правами юридичної особи та фінансуються за рахунок коштів 

місцевих бюджетів або з інших, не заборонених законодавством 

джерел [137]. 

Повноваження та порядок діяльності таких установ визначаються 

Положенням про установу з надання безоплатної первинної правової 

допомоги, яке затверджується на основі Типового положення про установу з 

надання безоплатної первинної правової допомоги. 

Зокрема, такі установи, відповідно до покладених на них завдань: 

– розглядають звернення осіб про надання безоплатної первинної 

правової допомоги; 

– надають правову інформацію, консультації і роз’яснення з 

правових питань та складають заяви, скарги та інші документи правового 

характеру (крім документів процесуального характеру); 

– надають допомогу в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації; 

– інформують територіальну громаду про можливість отримання 

безоплатної первинної та вторинної правової допомоги шляхом розміщення 

інформації на власному веб-сайті, веб-сайтах органів місцевого 
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самоврядування та/або в засобах масової інформації, шляхом 

розповсюдження інформаційних матеріалів; 

– узагальнюють інформацію про надану безоплатну первинну 

правову допомогу, зокрема щодо кількості та категорій осіб, які звернулись 

по таку допомогу, та щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, звітує органу, що утворив установу [158]. 

Національним законодавством також встановлені кваліфікаційні 

вимоги до працівників таких установ: 1) наявність громадянства України; 

2) здобуття вищої юридичної освіти [158]. 

Органи місцевого самоврядування можуть також залучати юридичних 

осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги. 

При виборі відповідних юридичних осіб приватного права, органи місцевого 

самоврядування, насамперед, керуються такими критеріями, як досвід роботи 

та кваліфікація працівників, що надаватимуть правові послуги; досвід роботи 

учасника конкурсу у сфері надання правової допомоги, ділова репутація; 

строки надання правових послуг; вартість послуг з надання правової 

допомоги; рівень матеріально-технічного забезпечення учасника конкурсу; 

фінансова спроможність учасника конкурсу [159]. 

Впровадження чітких критеріїв залучення юридичних осіб приватного 

права до безоплатної правничої допомоги свідчить про те, що якість надання 

такої допомоги є базовою засадою формування усієї системи безоплатної 

правничої допомоги. 

Успішним прикладом функціонування такої спеціалізованої установи 

на місцевому рівні є «Центр правової допомоги киянам, які опинилися в 

складних життєвих обставинах», який є структурним підрозділом 

комунального підприємства «Госпкомобслуговування» та був створений 

Розпорядженням київського міського голови від 8 листопада 2006 року 

№ 398/585. Особливістю такого центру є те, що безоплатна правова допомога 

у ньому надається працездатним особам, пенсіонерам та інвалідам, 
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зареєстрованим у м. Києві, якщо середньомісячний сукупний дохід на 

кожного члена сім’ї за попередній квартал не перевищує прожитковий 

мінімум більше ніж на 3 неоподатковуваних мінімуми прибутків 

громадян [165]. 

Ключовою групою системи безоплатної правничої допомоги є 

суб’єкти, які надають безоплатну вторинну правничу допомогу. 

До одного із таких суб’єктів належать Центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, які, натомість, поділяються на регіональні та 

місцеві. Наказ Міністерства юстиції України від 2 березня 2012 року 

№ 968/5, яким було затверджено Положення про центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, деталізує та розмежовує 

повноваження між ними. 

До основних завдань таких Центрів відносять: 

 підвищення правової свідомості, культури та освіченості 

населення (правопросвітництво); 

 надання безоплатної первинної правової допомоги і безоплатної 

вторинної правової допомоги; 

 забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України [16]. 

Натомість, Регіональні центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги були утворені відповідно до Наказу Міністерства юстиції 

України від 2 червня 2012 року № 968/5 [155] та забезпечують захисника за 

рахунок держави, підозрюваним та обвинуваченим у кримінальних 

провадженнях, а також затриманим, заарештованим та засудженим. 

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

здійснюють моніторинг та оцінювання роботи місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. Вичерпний перелік їх 

повноважень визначений у Положенні про центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 
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Поряд з цим, 10 березня 2015 року Наказом Міністерства юстиції 

України № 331/5 [151] були утворені місцеві центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, які забезпечують надання: 

– всім особам безоплатної первинної правової допомоги, що 

полягає в наданні їм правової інформації, консультацій, складанні заяв, скарг 

та інших документів правового (не процесуального) характеру; 

– окремим соціально вразливим категоріям осіб безоплатної 

вторинної правової допомоги у цивільних, адміністративних та 

господарських справах, а також потерпілим та свідкам у кримінальному 

провадженні. 

Крім того, саме до компетенції місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги відносять здійснення правопросвітництва, з 

метою посилення правової спроможності територіальних громад України та 

забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України. 

Але розвиток системи безоплатної правової допомоги на цьому етапі не 

зупинився, а тому з метою оптимізації системи територіальних органів 

Міністерства юстиції України, скорочення видатків державного бюджету на 

їх функціонування, розширення доступу до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України та безоплатної правової допомоги, а також 

підвищення якості її надання, Міністерством юстиції України 25 грудня 2015 

року було видано Наказ № 2748/5 «Про реформування територіальних 

органів Міністерства юстиції України та розвиток системи надання 

безоплатної правової допомоги» [174]. Зокрема, цей Наказ розпочав 

розширення мережі центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Однак, вже 11 лютого 2016 року Постановою Кабінету Міністрів 

України «Про реформування територіальних органів Міністерства юстиції та 

розвиток системи надання безоплатної правової допомоги» було покладено 
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обов’язок на Міністерство юстиції України здійснити заходи з утворення 

бюро правової допомоги [175]. 

На новостворені бюро правової допомоги було прийнято покласти такі 

завдання: 

– правопросвітництво у територіальних громадах; 

– надання безоплатної первинної правової допомоги; 

– надання безоплатної вторинної правової допомоги (крім захисту); 

– забезпечення доступу до електронних сервісів Міністерства 

юстиції України [161]. 

Особливістю бюро правової допомоги є те, що вони хоча і є 

структурними підрозділами місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, проте виконують весь масив функцій таких 

центрів. 

Окремо необхідно приділити увагу початку пілотного проекту із 

впровадження офісів громадського захисника у кримінальних провадженнях 

у Вінницькій, Рівненській областях та місті Києві. 

Про класичну модель офісів громадських захисників більш детальніше 

йшлося в Розділі 2 дисертаційного дослідження (досвіду законодавчого 

регулювання механізмів реалізації конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу у Молдові). Сутність цього інституту 

зводиться до того, що адвокати на постійній основі працюють тільки з 

суб’єктами права на безоплатну вторинну правничу допомогу. 

Однак, національний колорит таких офісів дещо змінив його як за 

формою, так і за змістом. Відповідно до Концепції пілотного проекту моделі 

офісів громадського захисника у кримінальних провадженнях Вінницькій, 

Рівненській областях та місті Києві, затвердженої Наказом Координаційного 

центру з надання правової допомоги від 15 листопада 2017 року № 164 [102], 

основними завданнями моделі офісів громадських захисників є підвищення 

якості надання безоплатної вторинної правової допомоги в кримінальних 
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провадженнях через запровадження інституту наставництва та вироблення 

нових критеріїв (методики) для проведення монiторингу якостi надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримiнальних провадженнях. У 

такий спосіб, впровадилося внутрішнє наставництво одних адвокатів щодо 

інших. 

Поряд з цим, Концепцією також передбачено, що Модель офісів 

громадських захисників може функціонувати за потреби, як в регіональному, 

так i у місцевому центрі надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Хоча, як відомо, місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечують надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільних та адміністративних провадження, а Концепція регламентує 

створення таких офісів тільки у кримінальних провадженнях. 

Ще одним важливим суб’єктом надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу.  

Щоб бути включеним до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, адвокатам необхідно взяти участь у конкурсі з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної 

правової допомоги (порядок та умови такого конкурсу визначаються 

Кабінетом Міністрів України). Зокрема, під час проходження конкурсу, 

адвокат оцінюється за критеріями: 

– стаж адвокатської діяльності; 

– наявність або відсутність застосування до адвоката 

дисциплінарних стягнень; 

– результат проходження дистанційного курсу; 

– мотивація до надання безоплатної правової допомоги; 

– комунікабельність; 

– емоційна врівноваженість; 
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– вміння адвоката представити приклади надання ним правової 

допомоги [164]. 

Окремо необхідно виділяти органи, які здійснюють управління 

системою безоплатної правової допомоги, та значно посилюють її 

інституційну спроможність: 

1. Кабінет Міністрів України; 

2. Міністерство юстиції України. 

Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері надання безоплатної 

правової допомоги носять системотворчий та нормативний характер. Так, 

Уряд 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 з 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 центр з надання 

правової допомоги [137]. 

Натомість Міністерство юстиції України здійснює загальне управління 

системою безоплатної правової допомоги та покликане виконувати такі 

функції: 

– нормативну – подає до Кабінету Міністрів України проекти 

законів та інших нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної 

правової допомоги; затверджує: стандарти якості надання безоплатної 
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правової допомоги; Типове положення про установи з надання безоплатної 

первинної правової допомоги; Порядок та критерії залучення органами 

місцевого самоврядування юридичних осіб приватного права до надання 

безоплатної первинної правової допомоги; Положення про центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

– аналітичну – аналізує практику застосування Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу»; 

– координаційну – забезпечує координацію діяльності центральних 

органів виконавчої влади щодо реалізації політики держави у сфері надання 

безоплатної правової допомоги; 

– управлінську – здійснює загальне управління у сфері надання 

безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Повноваження Міністерства юстиції України у сфері надання 

безоплатної правової допомоги не носять винятковий характер в Законі 

України «Про безоплатну правову допомогу», а тому можуть бути визначені і 

в інших законах та міжнародних договорах України, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України. 

Провідну роль у нормативно-правовому забезпеченні конституційного 

права особи на безоплатну професійну правничу допомогу відіграють акти 

Уряду України, адже прийняття 2 червня 2011 року Верховною Радою 

України базового Закону України «Про безоплатну правову допомогу», було 

вагомим кроком у побудові механізму реалізації громадянами їх права на 

безоплатну професійну правничу допомогу, але вкрай недостатнім. 

Тому вже 28 грудня 2011 року Кабінетом Міністрів України 

приймаються Постанови № 1362 «Про затвердження Порядку і умов 

проведення конкурсу та вимог до професійного рівня адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги» [159] та 

Постанови № 1363 «Про затвердження порядку інформування центрів з 
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надання безоплатної вторинної правової допомоги про випадки затримання, 

адміністративного арешту або застосування запобіжного заходу у вигляді 

тримання під вартою» [153]. 

Натомість, 11 січня 2012 року приймається постанова № 8 «Про 

затвердження Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу 

на тимчасовій основі» [154]. 

18 квітня 2012 року приймається фінальна постанова Кабінету 

Міністрів України № 305 «Питання оплати послуг та відшкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» [156], якою 

врегульовувалися першочергові питання з формування нормативної бази, що 

регулювала робоче функціонування системи державних установ, які 

забезпечували доступ українських громадян до безоплатної правової 

допомоги, однак нині вже не є чинною. 

Крі того, право на безоплатну вторинну правову допомогу 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 

професійну правничу допомогу [137]. 

У зв’язку з цим, необхідно дослідити міжнародні договори про правову 

допомогу, стороною яких є Україна. 

Велика Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамагирія. 

8 квітня 2008 року було укладено Угоду між Україною та Великою 

Соціалістичною Народною Лівійською Арабською Джамагирією про правову 

допомогу в цивільних і кримінальних справах, яку ратифіковано Законом 
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України від 10 червня 2009 року № 1491-VІ. Вказана угода набрала чинності 

1 січня 2010 року. 

Статтею 5 розділу І Угоди визначено, що громадяни однієї зі Сторін 

мають право щодо звільнення від судових витрат і мита чи зборів та 

отримувати безоплатну правову допомогу в компетентних органах іншої 

Сторони на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що й громадяни останньої, 

згідно з її законодавством [255]. 

Положення цієї частини застосовуються в усіх процесуальних діях у 

справі, включаючи процедуру виконання. 

До заяви про правову допомогу додається довідка про матеріальний 

стан заявника, яка підтверджує його фінансову неспроможність. Така довідка 

видається заявнику відповідною установою Сторони, у якій відповідна особа 

має постійне місце проживання. Якщо заявник проживає в іншій державі, 

таку довідку може видати представник дипломатичної місії чи консульської 

установи його держави [241]. 

Запитуваний орган, у разі потреби, може запитати додаткову 

інформацію про фінансовий стан заявника від установи Сторони, що видала 

довідку, громадянином якої він є та проживає у ній [241]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Держави Лівії може надаватись безоплатна вторинна правова 

допомога на тих же умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Держави Лівії можуть отримати безоплатну вторинну 

правову допомогу у разі підтвердження їх належності до однієї з вразливих 

категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». 

Китайська Народна Республіка. 31 жовтня 1992 року було укладено 

Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову 

допомогу у цивільних та кримінальних справах, який ратифіковано 
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постановою Верховної Ради України від 5 лютого 1993 року № 2696-ХІІ. Цей 

договір набув чинності 19 січня 1994 року. 

Поряд з цим, відповідно до частини першої статті 1 глави І Договору, 

громадяни однієї Договірної Сторони користуються на території другої 

Договірної Сторони таким же правовим захистом своїх особистих та 

майнових прав, як і громадяни другої Договірної Сторони. Вони мають право 

звертатися до суду та інших установ, до компетенції яких відносяться 

цивільні та кримінальні справи, і можуть порушувати клопотання і 

здійснювати інші процесуальні дії за тих же умов, що і громадяни другої 

Договірної Сторони. 

Згідно з вимогами статті 2 Договору, при зверненні з проханнями про 

надання правової допомоги з цивільних і кримінальних справ, суди та інші 

компетентні установи Договірних Сторін контактують між собою через свої 

центральні установи, якщо цим Договором не встановлено інше. До 

центральних установ належать: з боку України – Міністерство юстиції 

України, Верховний Суд України і Генеральна прокуратура України; з боку 

Китайської Народної Республіки – Міністерство юстиції КНР, Верховний 

Суд КНР і Верховна Народна прокуратура КНР. 

Статтею 14 глави ІІ Договору встановлено обсяг правової допомоги у 

цивільних справах, а саме: Договірні Сторони будуть на взаємній основі 

вручати на прохання судові та позасудові документи, допитувати учасників 

справи, свідків та експертів, проводити експертизу та огляд на місці, а також 

виконувати інші процесуальні дії зі збирання доказів. 

Натомість, статтею 23 Договору визначено обсяг правової допомоги у 

кримінальних справах. Так, Договірні Сторони зобов’язуються виконувати за 

проханням доручення з кримінальних справ про допит свідків, потерпілих, 

експертів, обвинувачених; проведення обшуку, експертизи, огляду і про інші 

процесуальні дії, пов’язані із збиранням доказів; про передачу речових 

доказів і документів, цінностей, здобутих шляхом скоєння злочину, а також 
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про вручення документів, пов’язаних з розслідуванням у кримінальній 

справі; інформувати одна одну про результати провадження у кримінальній 

справі [39]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Китайської Народної Республіки безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Республіка Польща. 24 травня 1993 року було укладено Договір між 

Україною і Республікою Польща про правову допомогу та правові відносини 

у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано Постановою 

Верховної Ради України від 4 лютого 1994 року № 3941-ХІІ. Цей договір 

набув чинності 14 серпня 1994 року. 

Статтею 2 частини першої Договору визначено надання правової 

допомоги. Так, суди і органи прокуратури Договірних Сторін, що 

йменуються «установами юстиції», надають взаємну правову допомогу у 

цивільних та кримінальних справах. Інші органи Договірних Сторін, 

компетентні в цивільних та кримінальних справах, звертаються за наданням 

правової допомоги за посередництвом власних установ юстиції. 

Статтею 4 частини першої договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: договірні сторони надають взаємну правову допомогу 

щодо підготовки, пересилки та вручення документів, виконання обшуку, 

вилучення та видачі речових доказів, проведення експертизи, огляду, допиту 

сторін, свідків, експертів, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, а також 

виконання інших процесуальних дій [40]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Республіки Польща безоплатної вторинної правової допомоги. 

Литовська Республіка. 7 липня 1993 року було укладено Договір між 

Україною і Литовською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, який ратифіковано 



141 
  

постановою Верховної Ради України від 17 грудня 1993 року № 3737-ХІІ. 

Вказаний договір набув чинності 20 листопада 1994 року. 

Статтею 3 частини першої Договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, 

допит сторін, обвинувачених і підсудних, потерпілих, свідків, експертів, 

проведення обшуку, експертиз, судового огляду, вилучення та передачу 

речових доказів, порушення кримінального переслідування та видачу осіб, 

які скоїли злочини, визнання і виконання судових рішень з цивільних справ, 

вручення і пересилку документів, надання за клопотанням іншої Сторони, 

відомостей про судимість обвинувачених [40]. 

Статтею 16 частини першої Договору встановлено, що громадянам 

однієї Договірної Сторони в судах і інших установах іншої Договірної 

Сторони, надається юридична допомога і забезпечується судочинство за 

таких самих умов і з тими самими перевагами, що і власним громадянам [40]. 

Поряд з тим, правова допомога не надається, якщо її надання може 

спричинити шкоду суверенітету чи безпеці, або суперечить основним 

принципам законодавства запитуваної Договірної Сторони (стаття 18 

частини першої Договору). 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Литовської Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Литовської Республіки можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомога у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Молдова. 13 грудня 1993 року було укладено Договір між 

Україною і Республікою Молдова про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних і кримінальних справах, який ратифіковано Законом 
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України від 10 листопада 1994 року № 238/94-ВР. Вказаний договір набув 

чинності 24 лютого 1995 року. 

Статтею 4 частини першої Договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: Договірні Сторони надають взаємоправову допомогу, 

шляхом виконання окремих процесуальних дій, зокрема, складання та 

пересилки документів, проведення обшуків, вилучення та накладення арешту 

на майно, пересилки та видачі предметів і документів, порушення або 

перейняття кримінального переслідування, видачі осіб, які здійснили 

злочини, допиту обвинувачених, підсудних, свідків, експертів, опитування 

сторін та інших осіб, проведення експертиз, судового огляду, виконання 

доручень про вручення документів, а також складання і направлення актів і 

документів [41]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Республіки Молдова безоплатної вторинної правової допомоги. 

Естонська Республіка. 15 лютого 1995 року було укладено Договір 

між Україною і Естонською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та кримінальних справах, який ратифіковано Законом 

України від 22 листопада 1995 року № 450/95-ВР. Вказаний договір набув 

чинності 17 травня 1996 року. 

Статтею 3 частини першої Договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, 

допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів, 

проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, 

порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, 

визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вручення та 

пересилання документів, надання на прохання другої Договірної Сторони 

відомостей про судимість обвинувачених. 
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Поряд з тим, відповідно до статті 16 частини першої Договору, у 

передбачених законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам 

однієї Договірної Сторони в судах та інших установах другої Договірної 

Сторони надається безплатна юридична допомога та забезпечується 

безплатне судочинство за тих самих умов і з тими самими перевагами, як і 

громадянам цієї Договірної Сторони [43]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Естонської Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Естонської Республіки можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Грузія. 9 січня 1995 року було укладено Договір між 

Україною і Республікою Грузія про правову допомогу та правові відносини у 

цивільних та кримінальних справах, який ратифіковано Законом України від 

22 листопада 1995 року № 451/95-ВР. Вказаний договір набув чинності 

5 листопада 1996 року. 

Статтею 3 частини першої Договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

що передбачені законодавством запитуючої Договірної Сторони, зокрема, 

допит сторін, обвинувачених та підсудних, потерпілих, свідків, експертів, 

проведення експертиз, судового огляду, передачу речових доказів, 

порушення кримінального переслідування та видачу осіб, які скоїли злочини, 

визнання та виконання судових рішень у цивільних справах, вручення та 

пересилання документів, надання на прохання другої Договірної Сторони 

відомостей про судимість обвинувачених [44]. 

Відповідно до статті 16 частини першої Договору, у передбачених 

законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам однієї Договірної 
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Сторони в судах та інших установах другої Договірної Сторони надається 

безоплатна юридична допомога та забезпечується безоплатне судочинство за 

тих самих умов і з тими самими перевагами, як і громадянам цієї Договірної 

Сторони [44]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Республіки Грузія може надаватись безоплатна вторинна правова 

допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Республіки Грузія можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Латвійська Республіка. 23 травня 1995 року було укладено Договір 

між Україною і Латвійською Республікою про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних, трудових та кримінальних справах, який 

ратифіковано Законом України від 22 листопада 1995 року № 452/95-ВР. 

Вказаний договір набув чинності 12 липня 1996 року. 

Статтею 3 частини першої Договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, 

допит сторін, потерпілих, обвинувачених та підсудних, свідків, експертів, 

проведення експертиз, обшуку (судового огляду), вилучення та передачу 

речових доказів, порушення або перейняття кримінального переслідування та 

видачу осіб, які скоїли злочини, визнання та виконання судових рішень, 

вручення та пересилання документів, надання за клопотанням другої 

Договірної Сторони відомостей про судимість обвинувачених [45]. 

Відповідно до статті 16 частини першої Договору, громадянам однієї 

Договірної Сторони у судах та інших установах другої Договірної Сторони 

надається юридична допомога та забезпечується судочинство на тих самих 
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підставах та з тими самими привілеями, як і громадянам цієї Договірної 

Сторони [45]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Латвійської Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Латвійської Республіки можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Монголія. 27 червня 1995 року було укладено Договір між Україною і 

Монголією про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах, який 

ратифіковано Законом України від 1 листопада 1996 року № 471/96-ВР. 

Вказаний договір набув чинності 1 серпня 2002 року. 

Статтею 3 глави 1 Договору визначено обсяг правової допомоги, а 

саме: правова допомога охоплює виконання доручень про вручення 

документів і проведення інших процесуальних дій у цивільних та 

кримінальних справах, передбачених цим Договором, а також визнання та 

виконання рішень судів [46]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Монголії безоплатної вторинної правової допомоги. 

Канада. 23 вересня 1996 року було укладено Договір між Україною та 

Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах, який ратифіковано 

Законом України від 17 грудня 1997 року № 740/97-ВР. Вказаний договір 

набув чинності 1 березня 1999 року. 

Відповідно до статті 1 частини І Договору, Договірні Сторони будуть, 

згідно з цим Договором, надавати одна одній найширшу взаємодопомогу у 

кримінальних справах [47]. 

Взаємодопомога полягатиме у наданні допомоги запитуваною 

державою щодо розслідувань чи судового розгляду у кримінальних справах в 
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запитуючій державі, незалежно від того, судом або іншим уповноваженим 

органом ця допомога запитується чи надається. 

«Кримінальні справи» в розумінні цього Договору означають для 

України – розслідування чи судовий розгляд відносно будь-якого злочину, 

передбаченого законом, прийнятим Верховною Радою (парламентом) і для 

Канади – розслідування чи судовий розгляд відносно будь-якого злочину, 

передбаченого законом, прийнятим парламентом чи законодавчими зборами 

провінції [47]. 

Кримінальні справи також включатимуть розслідування чи судовий 

розгляд стосовно злочинів у сферах оподаткування, мита, митних зборів та у 

сфері міжнародних переміщень капіталу та виплат [47]. 

Допомога полягатиме у: 

a) визначенні місцезнаходження осіб і предметів та їх ідентифікації; 

b) врученні документів, зокрема документів, у яких міститься запит про 

виклик осіб; 

с) наданні інформації, документів, включаючи документи про 

судимість, інших записів, судових документів та інших офіційних 

документів; 

d) тимчасовій передачі рухомого майна, зокрема речових доказів; 

е) одержанні доказів, показань, заяв або пояснень осіб; 

f) обшуці та накладенні арешту на майно; 

g) наданні можливості затриманим та іншим особам давати показання, 

представляти докази або надавати іншу допомогу в розслідуванні; 

h) вжитті заходів щодо визначення місцезнаходження, арешту, 

конфіскації доходів, одержаних злочинним шляхом; 

i) іншій допомозі, сумісній з цілями цього Договору [47]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Канади безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Республіка Узбекистан. 19 лютого 1998 року було укладено Договір 

між Україною та Республікою Узбекистан про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних та сімейних справах, який ратифіковано Законом 

України від 5 листопада 1998 року № 238-IV. Вказаний договір набув 

чинності 19 червня 1999 року. 

Відповідно до статті 6 частини І розділу І Договору, установи юстиції 

Договірних Сторін надають одна одній правову допомогу, шляхом виконання 

процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної 

Договірної Сторони, зокрема: 

1) складання та надання, зокрема пересилка, оригіналів чи завірених 

копій відповідних документів та матеріалів; 

2) проведення арешту майна, пересилка та видача речових доказів; 

3) проведення огляду та освідування; 

4) проведення експертизи; 

5) допит сторін, третіх осіб, свідків, експертів; 

6) розшук осіб, у відповідності з чинним законодавством запитуваної 

Договірної Сторони; 

7) визнання та виконання судових рішень у цивільних та сімейних 

справах, вироків у кримінальних справах у частині цивільного позову; 

8) вручення документів [48]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Республіки Узбекистан безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Соціалістична Республіка В’єтнам. 6 квітня 2000 року було укладено 

Договір між Україною і Соціалістичною Республікою В’єтнам про правову 

допомогу і правові відносини в цивільних і кримінальних справах, який 

ратифіковано Законом України від 2 листопада 2000 року № 2080-IІІ. 

Відповідно до статті 3 частини І Договору, правова допомога охоплює 

виконання процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної 
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Договірної Сторони, зокрема допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, 

обвинувачуваних і підсудних, потерпілих, свідків, експертів; проведення 

експертиз, судового огляду; передачу речових доказів, порушення 

кримінального переслідування і видачу осіб, які вчинили злочини; визнання 

виконання судових рішень у цивільних справах, вироків у частині 

відшкодування збитків; вручення і пересилку документів; надання на 

прохання другої Договірної Сторони, відомостей про судимість 

обвинувачуваних, і виконання інших дій, передбачених законодавством 

Договірних Сторін [49]. 

Натомість статтею 15 частини І Договору встановлено, що у 

передбачених законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам 

однієї Договірної Сторони в судах і інших установах другої Договірної 

Сторони, надається безплатна юридична допомога і забезпечується безплатне 

судочинство на тих самих підставах і в тому самому обсязі, що й громадянам 

цієї Договірної Сторони [49]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Соціалістичної Республіки В’єтнам може надаватись безоплатна 

вторинна правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Соціалістичної Республіки В’єтнам можуть отримати 

безоплатну вторинну правову допомогубез, у разі підтвердження їх 

належності до однієї з вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 

14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Македонія. 10 квітня 2000 року було укладено Договір між 

Україною та Республікою Македонія про правову допомогу в цивільних 

справах, який ратифіковано Законом України від 2 листопада 2000 року 

№ 2081-IІІ. Вказаний договір набув чинності 20 червня 2003 року. 

Відповідно до статті 4 глави І Договору, правова допомога охоплює: 

вручення і пересилання судових документів, допит сторін, свідків, експертів 

та інших осіб, проведення експертиз, судового огляду, а також виконання 
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інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, 

визнання та виконання рішень у цивільних справах, рішень у кримінальних 

справах у частині відшкодування шкоди. 

Статтею 16 глави І договору встановлено, що у передбачених 

законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам однієї Договірної 

Сторони в судах та інших установах юстиції другої Договірної Сторони 

надається безоплатна юридична допомога та забезпечується безоплатне 

судочинство за тих самих умов, які ставляться для громадян цієї Договірної 

Сторони [50]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Республіки Македонія може надаватися безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Республіки Македонія можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Турецька Республіка. 23 листопада 2000 року було укладено Угоду 

між Україною та Турецькою Республікою про правову допомогу та 

співробітництво в цивільних справах, яку ратифіковано Законом України від 

5 липня 2001 року № 2605-IІІ. Вказана угода набула чинності 2 травня 

2004 року. 

Статтею 4 глави І Угоди визначено обсяг правової допомоги, а саме: 

правова допомога включає виконання судових процесуальних дій, 

передбачених законодавством Договірних Сторін, зокрема опитування 

сторін, свідків, експертів, здійснення експертизи, судового огляду, вручення 

та передачу документів, та інших правових дій, якщо це не суперечить 

законодавству запитуваної Договірної Сторони [225]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Турецької Республіки безоплатної вторинної правової допомоги. 
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Чеська Республіка. 28 травня 2005 року було укладено Договір між 

Україною та Чеською Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах, який ратифіковано Законом України від 10 січня 2002 року  

№ 2927-IІІ. Вказаний договір набув чинності 18 листопада 2002 року. 

Статтею 9 глави ІІ Договору визначено обсяг правової допомоги, а 

саме: Договірні Сторони надаватимуть одна одній правову допомогу шляхом 

здійснення окремих процесуальних дій, зокрема складання, направлення та 

вручення документів, проведення експертиз, допиту учасників, свідків, 

експертів та інших осіб, а також виконання рішень органів юстиції [51]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Чеської Республіки безоплатної вторинної правової допомоги. 

Угорська Республіка. 2 серпня 2001 було укладено Договір між 

Україною та Угорською Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах, який ратифіковано Законом України від 10 січня 2002 року  

№ 2926-IІІ. Вказаний договір набув чинності 8 березня 2002 року [52]. 

Вказаним договором не передбачено надання Україною громадянам 

Угорської Республіки безоплатної вторинної правової допомоги. 

Румунія. 30 січня 2002 року було укладено Договір між Україною та 

Румунією про правову допомогу та правові відносини в цивільних справах, 

який ратифіковано Законом України від 7 вересня 2005 року № 2822-IV. 

Вказаний договір набув чинності 30 червня 2006 року. 

Статтею 3 частини першої договору визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

що передбачені законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, 

допит сторін, свідків, експертів, проведення експертиз, судового огляду, 

визнання та виконання судових рішень у цивільних справах та рішень суду в 

кримінальних справах у частині цивільного позову, вручення та пересилання 

судових та позасудових документів [53]. 
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Вказаним договором не передбачено надання Україною громадянам 

Румунії безоплатної вторинної правової допомоги. 

Грецька Республіка. 2 липня 2002 року було укладено Договір між 

Україною та Грецькою Республікою про правову допомогу в цивільних 

справах, який ратифіковано Законом України від 22 листопада 2002 року 

№ 244-IV. 

Статтею 3 частини І Договору визначено обсяг правової допомоги, а саме: 

правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, що передбачені 

законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, допит сторін, свідків, 

експертів, проведення експертиз, судового огляду, визнання та виконання 

судових рішень у цивільних справах, вручення та пересилання документів, та 

інші дії, які передбачені законодавством Договірних Сторін [223]. 

Натомість статтею 18 розділу І глави ІІ Договору встановлено, що у 

випадках, передбачених законодавством Договірних Сторін, громадяни 

однієї Договірної Сторони матимуть право на отримання безоплатної 

правової допомоги на території другої Договірної Сторони за тих самих умов 

і в тому самому обсязі, як і громадяни останньої Договірної Сторони [223]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Грецької Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Грецької Республіки можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Корейська Народно-Демократична Республіка. 13 жовтня 2001 року 

було укладено Договір між Україною та Корейською Народно-

Демократичною Республікою про правову допомогу в цивільних та 

кримінальних справах, який ратифіковано Законом України від 4 червня 2004 

року № 1758-IV. Вказаний договір набув чинності 17 грудня 2014 року. 



152 
  

Статтею 3 частини І Договору визначено обсяг правової допомоги, а 

саме: правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, 

передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема 

допит сторін, третіх осіб, підозрюваних, обвинувачених і підсудних, 

потерпілих, свідків, експертів, проведення експертиз, обшуків, вилучення і 

передача речових доказів, порушення кримінального переслідування і видача 

осіб, які вчинили злочини, а також розшук, арешт і конфіскація майна та 

доходів, отриманих злочинним шляхом, визнання і виконання судових 

рішень у цивільних справах, вироків у частині відшкодування збитків; 

вручення і пересилка документів; надання на прохання другої Договірної 

Сторони відомостей про судимість обвинувачених і інших дій, передбачених 

законодавством Договірних Сторін [54]. 

Статтею 15 розділу І частини І Договору встановлено, що у 

передбачених законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам 

однієї Договірної Сторони в судах та інших установах другої Договірної 

Сторони надається безоплатна правова допомога і забезпечується безоплатне 

судочинство на тих самих підставах і в тому самому обсязі, що й громадянам 

цієї Договірної Сторони [54]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Корейської Народно-Демократичної Республіки може 

надаватись безоплатна вторинна правова допомога на тих самих умовах, що 

й громадянам України. 

Отже, громадяни Корейської Народно-Демократичної Республіки 

можуть отримати безоплатну вторинну правову допомогу, у разі 

підтвердження їх належності до однієї з вразливих категорій, передбачених 

частиною 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

Ісламська Республіка Іран. 11 травня 2004 року було укладено 

Договір між Україною та Ісламською Республікою Іран про правові 

відносини та правову допомогу в цивільних і кримінальних справах, який 
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ратифіковано Законом України від 7 вересня 2005 року № 2823-IV. Вказаний 

договір набув чинності 31 серпня 2007 року. 

Статтею 3 Договору визначено обсяг правової допомоги, а саме: 

правова допомога охоплює виконання процесуальних дій, передбачених 

законодавством запитуваної Сторони, зокрема: 

– встановлення місцезнаходження та ідентифікація осіб; 

– допит сторін, підозрюваних, обвинувачуваних, свідків, потерпілих, 

експертів та інших учасників процесу; 

– огляд місця події, проведення обшуку і виїмки предметів; 

– проведення експертизи; 

– вилучення, зберігання і передача знарядь злочину та інших речових 

доказів; 

– вручення і пересилання документів; 

– тимчасова передача осіб, які утримуються під вартою; 

– надання відомостей про судимості осіб; 

– визнання і виконання судових рішень у цивільних справах, а також 

у кримінальних справах у частині відшкодування шкоди, заподіяної 

злочином; 

– розшук і арешт майна та інших доходів, одержаних злочинним шляхом; 

– інші дії, що не суперечать законодавству запитуваної Сторони. 

Статтею 17 Договору встановлено, що громадянам однієї Сторони в 

судах та інших установах другої Сторони надається безоплатна правова 

допомога на тих самих підставах і з тими самими перевагами, як і власним 

громадянам [55]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Ісламської Республіки Іран може надаватись безоплатна 

вторинна правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Ісламської Республіки Іран можуть отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності 
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до однієї з вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Болгарія. 21 травня 2004 року було укладено Договір між 

Україною та Республікою Болгарія про правову допомогу в цивільних 

справах, який ратифіковано Законом України від 22 вересня 2005 року 

№ 2911-IV. Вказаний договір набув чинності 29 грудня 2005 року. 

Статтею 9 глави ІІ Договору визначено обсяг правової допомоги, а 

саме: Договірні Сторони надають одна одній правову допомогу шляхом 

здійснення окремих процесуальних дій, зокрема складання, направлення та 

вручення документів, проведення експертиз, допиту сторін, свідків, експертів 

та інших учасників процесу, а також виконання рішень органів юстиції. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Республіки Болгарія безоплатної вторинної правової допомоги. 

Республіка Кіпр. 6 вересня 2004 року було укладено Угоду між 

Україною та Республікою Кіпр про правову допомогу в цивільних справах, 

яку ратифіковано Законом України від 22 вересня 2005 року № 2910-IV. 

Вказана угода набула чинності 18 березня 2006 року. 

Статтею 5 розділу І частини ІІ Угоди визначено обсяг правової 

допомоги, а саме: правова допомога включає виконання судових 

процесуальних дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної 

Сторони, зокрема опитування сторін, свідків та експертів, проведення 

експертиз, вручення та передачу документів, визнання та виконання судових 

рішень, а також інші дії, відповідно до законодавства Договірних 

Сторін [224]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Республіки Кіпр безоплатної вторинної правової допомоги. 

Сирійська Арабська Республіка. 9 жовтня 2008 року було укладено 

Договір між Україною та Сирійською Арабською Республікою про правові 

відносини і правову допомогу в цивільних і кримінальних справах, який 
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ратифіковано Законом України від 18 листопада 2009 року № 1703-VІ. 

Вказаний договір набув чинності 30 січня 2011 року. 

Статтею 6 розділу І Договору визначено, що громадяни будь-якої з 

Договірних Сторін мають право користуватися пільгами щодо звільнення від 

судового мита і витрат, та отримувати безоплатну правову допомогу в судах 

та інших органах іншої Договірної Сторони, на тих самих умовах і в тому 

самому обсязі, що й громадяни останньої [56]. 

Поряд з цим, положення згаданого пункту застосовуються в усіх 

процесуальних діях у справі, зокрема, включаючи процедуру виконання. 

Довідка, необхідна для цілей пункту 1 цієї статті на підтвердження 

особистого, сімейного та матеріального стану заявника, видається 

компетентним органом Договірної Сторони, на території якої відповідна 

особа має місце проживання або місце перебування [56]. 

Крім того, у разі, якщо заявник не має місця проживання або місця 

перебування на території Договірної Сторони, то таку довідку може видати 

дипломатична місія чи консульська установа відповідної країни. 

Компетентний орган, що приймає рішення про звільнення від 

судових витрат або надання безоплатної правової допомоги, у разі 

потреби, може запитати від установи, що видала довідку, додаткову 

інформацію [56]. 

Звільнення від судових витрат, що надається у певній справі, згідно з 

законодавством однієї Сторони, поширюється також на витрати, пов’язані з 

тією самою справою, на території іншої Сторони [56]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Сирійської Арабської Республіки може надаватись безоплатна 

вторинна правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Сирійської Арабської Республіки можуть отримати 

безоплатну вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності 
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до однієї з вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». 

Об’єднані Арабські Емірати. 26 листопада 2012 року було укладено 

Договір між Україною та Об’єднаними Арабськими Еміратами про взаємну 

правову допомогу у цивільних та комерційних справах, який ратифіковано 

Законом України від 19 червня 2013 року № 337-VІІ. Вказаний договір набув 

чинності 20 лютого 2014 року. 

Статтею 3 договору визначено обсяг правової допомоги, а саме: 

сторони, згідно з цим Договором, надають одна одній найширший обсяг 

взаємної правової допомоги у цивільних та комерційних справах, відповідно 

до їхнього законодавства. 

Правова допомога, згідно з цим Договором, охоплює: 

a) вручення повісток та інших судових документів; 

b) отримання доказів шляхом судових доручень або запитів; 

c) визнання та виконання судових рішень та мирових угод [57]. 

У такий спосіб, вказаним договором не передбачено надання Україною 

громадянам Об’єднаних Арабських Еміратів безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Фінляндська Республіка. 11 серпня 1978 року було укладено Договір 

між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Фінляндською 

Республікою про правовий захист та правову допомогу у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах. 

Згідно із Законом України «Про правонаступництво України» та 

положеннями Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо 

договорів у порядку правонаступництва, Україною застосовується вказаний 

двосторонній міжнародний договір колишнього Союзу Радянських 

Соціалістичних Республік. 

Статтею 18 глави І Договору визначено, що громадянам однієї 

Договірної Сторони у судах та інших установах іншої Договірної Сторони, 



157 
  

буде надаватися безоплатна правова допомога та забезпечуватися безоплатне 

судочинство на тих самих підставах та з тими ж перевагами, що і власним 

громадянам [58]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Фінляндської Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Фінляндської Республіки можуть отримувати 

безоплатну вторинну правову допомогу у разі підтвердження їх належності 

до однієї з вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу». 

Італійська Республіка. 25 січня 1979 року було укладено Конвенцію 

між Союзом Радянських Соціалістичних Республік та Італійською 

Республікою про правову допомогу у цивільних справах. 

Згідно із Законом України «Про правонаступництво України» та 

положеннями Віденської конвенції про правонаступництво держав щодо 

договорів у порядку правонаступництва, Україною застосовується вказана 

Конвенція. 

Статтею 18 глави І Конвенції визначено, що громадяни однієї 

Договірної Сторони на території іншої Договірної Сторони звільняються від 

застави та іншого забезпечення сплати судових витрат, а також користуються 

безоплатною правовою допомогою та звільняються від судових витрат, 

згідно з нормами статей 17, 20, 21, 22, 23 та 24 Гаазької Конвенції з питань 

цивільного процесу від 1 березня 1954 року, навіть якщо вони не мають 

постійного місця проживання або місця перебування на території однієї з 

Договірних Сторін [84]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Італійської Республіки може надаватись безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 
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Отже, громадяни Італійської Республіки можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Куба. 27 березня 2003 року було укладено Договір між 

Україною та Республікою Куба про правові відносини та правову допомогу в 

цивільних та кримінальних справах, який ратифіковано Законом України від 

10 грудня 2003 року № 1368-ІV. 

Статтею 15 частини І Договору визначено, що у передбачених 

законодавством Договірних Сторін випадках, громадянам однієї Договірної 

Сторони, які звертаються до суду та інших установ другої Договірної 

Сторони, надається безплатна правова допомога та забезпечується безплатне 

судочинство за тих самих умов і з тими самими перевагами, як і громадянам 

цієї Договірної Сторони [59]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Республіки Куба може надаватись безоплатна вторинна правова 

допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Республіки Куба можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Республіка Сенегал. 17 червня 2013 року було укладено Договір між 

Україною і Республікою Сенегал про правову допомогу у цивільних та 

кримінальних справах, який ратифіковано Законом України від 2 вересня 

2015 року № 661-VІІІ. 

Статтею 4 глави І Договору визначено, що громадяни однієї Договірної 

Сторони користуються на території іншої Договірної Сторони правовою 

допомогою, пільгами щодо звільнення від судових витрат чи їх зменшення на 



159 
  

тих самих умовах, що і її громадяни, відповідно до законодавства Договірної 

Сторони, у якій запитується допомога [60]. 

Важливо, що правова допомога може бути надана особі на будь-якій 

стадії провадження у справі, зокрема і стадії виконання рішення [60]. 

Для цілей застосування пункту 1 цієї статті, документ про фінансове, 

сімейне і/або особисте становище заявника, видається у відповідному 

випадку, компетентним органом країни його громадянства або місця 

постійного проживання. Цей документ видається дипломатичним 

представництвом або консульською установою його країни, що має 

територіальну компетенцію, якщо заявник проживає у третій країні [60]. 

У такий спосіб, вказаним договором передбачено, що Україною 

громадянам Республіки Сенегал може надаватися безоплатна вторинна 

правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Республіки Сенегал можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 

Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах. 22 січня 1993 року у м. Мінську було 

укладено Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, 

сімейних і кримінальних справах. Вказану конвенцію було підписано з боку 

держав СНД, а саме: Республікою Білорусь, Республікою Вірменія, 

Республікою Казахстан, Киргизькою Республікою, Україною, Республікою 

Молдова, Російською Федерацією, Республікою Таджикистан, 

Туркменістаном та Республікою Узбекистан. 

Згідно з Довідкою про ратифікацію документів та виконання 

внутрішньодержавних процедур щодо документів, прийнятих Радою глав 

держав, Радою глав урядів та Економічною радою Співдружності 

Незалежних Держав, від 1 вересня 2004 року Конвенція про правову 
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допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

1993 року набрала чинності для таких держав, як Азербайджанська 

Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Грузія, Республіка 

Казахстан, Киргизька Республіка, Україна, Республіка Молдова, Російська 

Федерація, Республіка Таджикистан, Туркменістан та Республіка 

Узбекистан [81]. 

Натомість, 7 жовтня 2002 року у м. Кишинів було укладено Конвенцію 

про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах. 

Вказану Конвенцію було підписано Азербайджанською Республікою, 

Республікою Вірменія, Республікою Білорусь, Грузією, Республікою 

Казахстан, Киргизькою Республікою, Республікою Молдова, Російською 

Федерацією, Республікою Таджикистан та Україною. 

Частиною 1 статті 2 Конвенції передбачено, що громадяни кожної з 

Договірних Сторін та інші особи, які проживають на її території, 

звільняються від сплати і відшкодування судових та нотаріальних мит і 

витрат, а також користуються безоплатною юридичною допомогою на 

територіях інших Договірних Сторін на тих же умовах, що і власні 

громадяни [83]. 

З ратифікацією державами Конвенції про правову допомогу та правові 

відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 2002 року, 

втратить чинність Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року. 

Однак, згідно з Довідкою про ратифікацію документів та виконання 

внутрішньодержавних процедур щодо документів, прийнятих Радою глав 

держав, Радою глав урядів та Економічною радою Співдружності 

Незалежних Держав від 1 вересня 2004 року, Конвенція про правову 

допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних 
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справах 2002 року набрала чинності для таких держав, як Республіка 

Білорусь, Азербайджанська Республіка та Республіка Казахстан. 

Відповідно до листа Міністерства юстиції України від 21 січня 2006 

року № 26-53/7 «Щодо застосування конвенцій про правову допомогу та 

правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах», для 

України Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, 

сімейних та кримінальних справах 2002 року чинності не набула, а відтак для 

України діє Конвенція про правову допомогу і правові відносини у 

цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року. 

Згідно з частиною 1 статті 2 частини І розділу І Конвенції про правову 

допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 

1993 року, громадяни кожної з Договірних Сторін і особи, що проживають на 

її території, звільняються від сплати і відшкодування судових і нотаріальних 

мит і витрат, а також користуються безкоштовною юридичною допомогою на 

тих самих умовах, що і власні громадяни [238]. 

У такий спосіб, вказаною Конвенцією 1993 року передбачено, що 

Україною громадянам Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, 

Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, 

Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, 

Туркменістану та Республіки Узбекистан може надаватись безоплатна 

вторинна правова допомога на тих самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, громадяни Азербайджанської Республіки, Республіки Білорусь, 

Республіки Вірменія, Грузії, Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, 

Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, 

Туркменістану та Республіки Узбекистан можуть отримати безоплатну 

вторинну правову допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу». 
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З огляду на викладене, в Україні отримати безоплатну вторинну 

правову допомогу, відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», підтвердивши свою належність до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону, можуть 

громадяни таких держав, як: Азербайджанська Республіка, Грецька 

Республіка, Грузія, Держава Лівія, Естонська Республіка, Ісламська 

Республіка Іран, Італійська Республіка, Корейська Народно-Демократична 

Республіка, Киргизька Республіка, Литовська Республіка, Латвійська 

Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, 

Республіка Куба, Республіка Македонія, Республіка Молдова, Республіка 

Сенегал, Республіка Таджикистан, Республіка Узбекистан, Російська 

Федерація, Соціалістична Республіка В’єтнам, Сирійська Арабська 

Республіка, Туркменістан, Фінляндська Республіка. 

Що стосується осіб без громадянства, то 28 вересня 1954 року 

підписана Конвенція про статус апатридів, до якої Україна приєдналась 

11 січня 2013 року, згідно із Законом України від 11 січня 2013 року  

№ 23-VII. Для України вказана Конвенція набула чинності 23 червня 

2013 року. 

Так, частиною 2 статті 16 глави ІІ Конвенції передбачено, що на 

території Договірної Держави свого звичайного місця проживання апатрид 

користується тим самим становищем, що й громадяни Держави у питаннях 

стосовно права звернення до судів, зокрема, у питаннях юридичної допомоги 

і звільнення від cautio judicatum solvi (у перекладі з лат. – сплати судових 

зборів). 

Вказаною Конвенцією передбачено, що Україною особам без 

громадянства може надаватися безоплатна вторинна правова допомога на тих 

самих умовах, що й громадянам України. 

Отже, апатриди можуть отримати безоплатну вторинну правову 

допомогу, у разі підтвердження їх належності до однієї з вразливих 
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категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу». 
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Висновки до розділу 3 

1. Право на безоплатну правову допомогу в Україні є значно ширшим 

поняттям за право на безоплатну професійну правничу допомогу. Адже в 

нинішньому конституційному праві акцент здійснюється саме на 

професійному наданні такої допомоги, тоді ж як правова допомога може 

надаватися й іншими особами, які не мають достатньої професійної 

кваліфікації, наприклад, студентами-членами юридичних клінік при 

правничих вищих навчальних закладах. 

2. Фахівці центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

шляхом надання правової інформації громадянам, опосередковано можуть 

виступати у їх правовому конфлікті медіаторами. Важливо, щоб така їх 

діяльність було законодавчо регламентована шляхом внесення змін до 

Положення про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

3. З метою поліпшення доступу дітей до безоплатної вторинної 

правової допомоги, необхідно внести зміни до частини 2 статті 10 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» та викласти її в такій редакції: 

«Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 7 цього Закону, що стосуються дітей, надсилаються 

або подаються їх законними представниками або службою у справах дітей». 

4. Інституційна забезпеченість конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу сформувалася з системи як державних та 

місцевих органів та інституцій, так і юридичних осіб приватного права. 

5. Процедурно процес формування державного корпусу системи 

безоплатної правової допомоги тривав декілька етапів: перший розпочався з 

2012 року, тобто з початку утворення Координаційного центру з надання 

правової допомоги та регіональних центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, другий з 2015 року – початком роботи місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, та третій з 2016 року – 

початку роботи бюро правової допомоги. 
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6. Враховуючи нагальну потребу у оперативному наданні правової 

допомоги особі у питаннях щодо уточнення списку виборців, запропоновано 

доповнити частину 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» пунктом 13 такого змісту: «13) громадяни України з питань 

звернення з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, 

зокрема про включення або виключення зі списку себе особисто або інших 

осіб». 

7. З метою усунення невідповідності родової назви місцевих центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з фактичним обсягом 

надання окремих видів правових послуг громадянам, зокрема, безоплатної 

первинної правової допомоги, необхідно внести зміни до Закону України 

«Про безоплатну правову допомогу», де передбачити наявність суб’єкта, 

який надає як безоплатну вторинну, так і безоплатну первинну правову 

допомогу. 

8. В Україні отримати безоплатну вторинну правову допомогу, 

відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу», підтвердивши свою належність до однієї з вразливих категорій, 

передбачених частиною 1 статті 14 Закону, можуть не тільки громадяни 

України, але і громадяни іноземних держав, зокрема, таких, як: 

Азербайджанська Республіка, Грецька Республіка, Грузія, Держава Лівія, 

Естонська Республіка, Ісламська Республіка Іран, Італійська Республіка, 

Корейська Народно-Демократична Республіка, Киргизька Республіка, 

Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Білорусь, 

Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Куба, Республіка 

Македонія, Республіка Молдова, Республіка Сенегал, Республіка 

Таджикистан, Республіка Узбекистан, Російська Федерація, Соціалістична 

Республіка В’єтнам, Сирійська Арабська Республіка, Туркменістан, 

Фінляндська Республіка. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні наведено теоретичні узагальнення та 

вирішено наукове завдання щодо сутності та змісту конституційного права 

на безоплатну професійну правничу допомогу та механізму його реалізації. 

Розглянуто значення, сутність та правову природу права на безоплатну 

професійну правничу допомогу. Під конституційним правом на безоплатну 

професійну правничу допомогу запропоновано розуміти конституційну 

гарантію особи, яка покликана забезпечити реалізацію інших прав і свобод 

людини і громадянина, охорону та захист цих прав і свобод, їх відновлення у 

разі порушення, а також створення рівних можливостей для доступу таких 

осіб до правосуддя. 

Виявлено, що специфічною ознакою конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу також є те, що джерелами такого 

права, окрім Конституції, обов’язково повинні виступати й інші акти 

законодавства, зокрема: рамкові Закони; акти Уряду; акти окремих органів 

виконавчої влади, зокрема Міністерства юстиції, до компетенції якого, 

зазвичай, відносять формування державної правової політики; рішення 

муніципальних органів влади у питаннях створення спеціалізованих 

правничих установ; рішення національних Конституційних судів щодо 

тлумачення окремих правових норм, пов’язаних з реалізацією громадянам їх 

права на безоплатну професійну правничу допомогу; рішення Європейського 

суду з прав людини. 

Це, здебільшого, акти парламенту країни – Закони, які містять в собі 

основні положення механізмів реалізації такого права, зокрема 

регламентують питання: деталізації змісту та обсяг такого права; 

інституційного забезпечення; критеріїв віднесення особи до суб’єкта права 

на таку допомогу; відповідальності за дії або бездіяльність органів, 

уповноважених забезпечування особам безоплатну правничу допомогу. 
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Доведено, що держава, гарантуючи особам, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, право на безоплатну професійну правничу допомогу, 

акцентує свою увагу не тільки на безоплатності з боку громадян таких 

правничих послуг, а й сприяє доступності отримання такої допомоги та 

здійснює моніторинг якості її надання. Зокрема, актами законодавства 

встановлюються Стандарти якості надання безоплатної професійної 

правничої допомоги, Порядки оплати послуг надавачів безоплатної 

професійної правничої допомоги, обов’язок усіх органів державної влади та 

місцевого самоврядування надавати правничу допомогу у формі правничої 

інформації з питань, що належать до їх компетенції. 

Проаналізовано, що конституційне право на безоплатну професійну 

правничу допомогу має системоутворюючий характер та реалізується у 

цивільному, кримінальному, адміністративному провадженнях. Ця позиція 

підтверджується такими аргументами: таке право регламентоване 

Конституцією – тому є конституційним, а отже, міжгалузевим; регулюється 

як нормами національного законодавства, так і на рівні міжнародних 

документів; за формою реалізації, є тотожним у всіх вищезгаданих 

провадженнях; згадується у всіх процесуальних кодексах та має спеціальний 

законодавчий акт, який регулює загальні положення реалізації права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. 

Встановлено, що міжнародно-правові та регіональні акти право на 

безоплатну професійну правничу допомогу виокремлюють як самостійне 

право людини, зобов’язують/рекомендують Урядам країн привести у 

відповідність національне законодавство до таких положень. Тобто, 

міжнародною спільнотою насамперед: визнавалося право на безоплатну 

професійну правничу допомогу вже засудженим особам; деталізувався зміст 

такої допомоги та розширювався за рахунок можливості надання правничої 

консультації; визначалося, що суб’єктом надання допомоги можуть 

виступати не тільки адвокати. 
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Визначено місце права на безоплатну професійну правничу допомогу у 

системі конституційних прав людини та громадянина. Констатовано, що 

інституційна забезпеченість конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу формується з системи як державних та 

місцевих органів та інституцій, так і юридичних осіб приватного права. 

З’ясовано історію становлення конституційного права на безоплатну 

професійну правничу допомогу. Так, право людей на безоплатну професійну 

правничу допомогу пройшло значні етапи свого становлення та 

трансформації. Цивілізаційний розвиток суспільства визначав рівень 

соціальної спрямованості держави, та, зокрема, політичної влади того часу. 

Констатовано, що право людей на безоплатну професійну правничу 

допомогу пройшло значні етапи свого становлення та трансформації. 

Цивілізаційний розвиток суспільства визначав рівень соціальної 

спрямованості держави, та, зокрема, політичної влади того часу. Умовно 

процес становлення права на безоплатну професійну правничу допомогу 

можна поділити на декілька етапів: становлення протоправничої допомоги в 

межах національних звичаїв та традицій та приватно-правового регулювання 

(І тис. до н. е. – до кінця XVIII ст.); регламентація права на правничу 

допомогу у конституційних актах (кінець ХІХ ст. – середина ХХ ст.); 

забезпечення безоплатного отримання правничої допомоги за рахунок 

державних коштів (середина ХХ ст.). 

Поряд з цим, найбільш повно право на безоплатну правничу допомогу 

регламентовано саме в сучасних конституціях, тобто тих, які були прийняті в 

кінці ХХ ст. – на початку ХХІ ст.. Зокрема, в текстах Основних Законів 

багатьох державах, якщо не відображена ціла глава, яка присвячена 

регулюванню гарантованої державою безоплатної правничої допомоги, то 

хоча б одна стаття завжди присутня. 

Розглянуто зарубіжний досвід розвитку конституційного права на 

безоплатну професійну правничу допомогу. Моделі безоплатної професійної 
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правничої допомоги умовно поділяються за рівнем державно-правового 

регулювання її функціонування: «Pro bono»; контрактна модель («Judicare»); 

модель громадського захисника; модель «Ex oficcio»; змішана модель. 

Виокремлено критерії, які характеризують наближення до міжнародних 

стандартів реалізації на права на безоплатну професійну правничу допомогу: 

забезпечення доступу до правосуддя та доступності можливостей реалізації 

права; якість надання правничої допомоги; межі компенсації судових витрат; 

критерії віднесення осіб до суб’єктів права на безоплатну професійну 

правничу допомогу; стадії процесу, на яких особа може реалізувати своє 

право на безоплатну професійну правничу допомогу; обсягу безоплатної 

професійна правнича допомога у різних процесуальних провадженнях. 

Тоді як критерієм поділу конституційного закріплення права на 

безоплатну правничу допомогу є наявність окремого закону, який би 

регламентував надання такого права: правові системи країн, які 

регламентують таке право за допомогою окремих рамкових законів (України, 

Молдови, Республіки Білорусь, Російської Федерації); правові системи країн, 

які регламентують таке право в законах про адвокатуру та/або прокуратуру 

(Казахстану); правові системи країн, які регламентують механізми реалізації 

такого права у процесуальних кодексах. 

Констатовано, що право на отримання безоплатної вторинної 

професійної правничої допомоги в Нідерландах залежить не тільки від 

річного прибутку клієнта, але й від його активів. Регіональне відділення Ради 

правничої допомоги Нідерландів самостійно перевіряє особисті дані клієнта 

разом із тими, що містяться в муніципальному реєстрі населення. Такий 

механізм перевірки майнового стану клієнта є виправданим, а також 

необхідним для впровадження в українську модель системи безоплатної 

професійної правничої допомоги. 

Крім того, запропоновано окремі позитивні аспекти нормативного 

забезпечення молдавської моделі системи безоплатної професійної правничої 
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допомоги імплементувати в українське законодавство, зокрема щодо 

ситуацій, коли на території окремих населених пунктів не здійснюють 

діяльність адвокати, які включені до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, або якщо включені в такий Реєстр 

адвокати не можуть задовольнити правничі потреби відповідної 

територіальної громади, місцевим центрам з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, необхідно надати повноваження з видачі доручень з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатам з числа осіб, які 

не включені в Реєстр адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу за попереднім погодженням з відповідним Регіональним центром з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Досліджено договори про правову допомогу між Україною та іншими 

країнами. Зокрема, доведено, що в Україні отримати безоплатну вторинну 

правову допомогу, відповідно до частини 2 статті 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу», підтвердивши свою належність до однієї з 

вразливих категорій, передбачених частиною 1 статті 14 Закону, можуть не 

тільки громадяни України, але і громадяни іноземних держав, зокрема, таких, 

як: Азербайджанська Республіка, Грецька Республіка, Грузія, Держава Лівія, 

Естонська Республіка, Ісламська Республіка Іран, Італійська Республіка, 

Корейська Народно-Демократична Республіка, Киргизька Республіка, 

Литовська Республіка, Латвійська Республіка, Республіка Білорусь, 

Республіка Вірменія, Республіка Казахстан, Республіка Куба, Республіка 

Македонія, Республіка Молдова, Республіка Сенегал, Республіка 

Таджикистан, Республіка Узбекистан, Російська Федерація, Соціалістична 

Республіка В’єтнам, Сирійська Арабська Республіка, Туркменістан, 

Фінляндська Республіка. 

Акцентовано увагу на інституційній забезпеченості конституційного 

права на безоплатну професійну правничу допомогу, яка формується з 

системи як державних та місцевих органів та інституцій, так і юридичних 
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осіб приватного права. Процедурно процес формування державного корпусу 

системи безоплатної правової допомоги тривав декілька етапів: перший 

розпочався з 2012 року, тобто з початку утворення Координаційного центру з 

надання правової допомоги та регіональних центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги; другий з 2015 року – початком роботи 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги; третій 

– з 2016 року – початку роботи бюро правової допомоги. 

Виявлено прогалини у національному механізмі реалізації особами їх 

права на безоплатну професійну правничу допомогу. Досліджено, що право 

на безоплатну правову допомогу в Україні є значно ширшим поняттям за 

право на безоплатну професійну правничу допомогу. Адже в нинішньому 

конституційному праві акцент здійснюється саме на професійному наданні 

такої допомоги, тоді ж як правова допомога може надаватися й іншими 

особами, які не мають достатньої професійної кваліфікації, наприклад, 

студентами-членами юридичних клінік при правничих вищих навчальних 

закладах. Так, зосереджено увагу на невідповідності нормам Конституції 

України окремих положень Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу». 

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення національного 

законодавства у сфері забезпечення права на безоплатну професійну 

правничу допомогу. Так, з метою усунення невідповідності родової назви 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги з 

фактичним обсягом надання окремих видів правових послуг громадянам, 

зокрема, безоплатної первинної правової допомоги, запропоновано внести 

зміни до Закону України «Про безоплатну правову допомогу», де 

передбачити наявність суб’єкта, який надає як безоплатну вторинну, так і 

безоплатну первинну правову допомогу. 

З метою поліпшення доступу дітей до безоплатної вторинної правової 

допомоги, запропоновано внести зміни до частини 2 статті 10 Закону України 
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«Про безоплатну правову допомогу» та викласти її в такій редакції: 

«Звернення про надання одного з видів правових послуг, передбачених 

частиною другою статті 7 цього Закону, що стосуються дітей, надсилаються 

або подаються їх законними представниками або службою у справах дітей». 

Враховуючи нагальну потребу у оперативному наданні правової 

допомоги особі у питаннях щодо уточнення списку виборців, запропоновано 

доповнити частину 1 статті 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» пунктом 13 такого змісту: «13) громадяни України з питань 

звернення з адміністративним позовом про уточнення списку виборців, 

зокрема про включення або виключення зі списку себе особисто або інших 

осіб». 
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