
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

 

 

 

АРТЕМ’ЄВА НАТАЛІЯ ПАВЛІВНА  

 

 

УДК 347.97/99:347.96 

 

 

 

ПРОФЕСІЙНА ПРАВНИЧА ДОПОМОГА 

У СУДОВОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура 

 

 

 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

кандидата юридичних наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ – 2019 

 



 

Дисертацією є рукопис 

 

Робота виконана на кафедрі правосуддя юридичного факультету 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство 

освіти і науки України 

 

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент 

Захарова Олена Семенівна, 

Київський національний університет  

імені Тараса Шевченка, 

доцент кафедри правосуддя  

юридичного факультету 

 

Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, 

заслужений юрист України 

Глущенко Світлана Володимирівна, 

Міністерство юстиції України, 

заступник Міністра юстиції України 

з питань виконавчої служби 

 

кандидат юридичних наук, доцент, 

заслужений юрист України 

Бірюкова Аліна Миколаївна, 

Академія адвокатури України, 

проректор  

 

 

 

Захист відбудеться «20» травня 2019 року о 13 год. на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.001.05 у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, 

вул. Володимирська, 60, ауд. 253. 

 

З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці 

ім. М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 58, зал. № 12. 

 

Автореферат розісланий «19» квітня 2019 року. 

 

 

 

Вчений секретар 

спеціалізованої вченої ради      Н.П. Сиза



1 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. З моменту набрання чинності Закону 

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

(щодо правосуддя)» в Основному Законі держави закріплено положення про те, 

що для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура. За 

загальним правилом виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в 

суді, крім окремих випадків, передбачених Конституцією України та 

процесуальними кодексами. Централізовану систему органів прокуратури було 

позбавлено функції представництва інтересів фізичних осіб в суді, залишивши 

при цьому право прокуратури представляти інтереси держави в суді. 

Відтак, конституційна реформа у сфері правосуддя в Україні суттєво 

змінила вихідні засади інституту професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України. Після внесення змін до Конституції України постала 

необхідність привести у відповідність окремі інститути і норми всіх 

процесуальних кодексів України. За результатами тривалих дискусій та 

доопрацювань Верховною Радою України було прийнято Закон України 

від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до Господарського процесуального 

кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу 

адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів». 

Із початку проведення конституційної реформи системи правосуддя та 

запровадження монополії адвокатів на представництво інтересів особи в суді не 

було проведено жодного комплексного доктринального дослідження інституту 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України. 

Однак питання професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України є одним із концептуальних, оскільки від нього залежить рівень 

реалізації принципу верховенства права в державі. Побудова правової держави, 

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

виключно за наявності ефективної системи професійної правничої допомоги. 

Якість забезпечення осіб професійною правничою допомогою є визначальною 

рисою доступності правосуддя в державі. При цьому ключовим аспектом 

доступу до правосуддя є право і реальна можливість особи отримати саме 

професійну правничу допомогу. 

Науково-теоретичним підґрунтям дослідження є праці вітчизняних 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В.П. Шибіко, М.Й. Штефана, Ю.Т. Шрамко, О.Г. Яновської. 
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Наявні в літературі дослідження професійної правничої допомоги носять 

фрагментарний та епізодичний характер, так як вони здійснювались в рамках 

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

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

питання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. 

Традиційно склалося так, що дана тема широко досліджувалась в рамках 

кримінального судочинства України, оминаючи увагою специфіку цивільного, 

господарського та адміністративного судочинства. Більше того, питання 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України в контексті 

проведеної конституційної реформи щодо правосуддя та оновлення 

процесуального законодавства України взагалі не розглядалося. Все це 

закономірно зумовлює необхідність комплексного наукового дослідження 

окресленої проблематики на рівні дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертацію виконано в межах планів науково-дослідних робіт юридичного 

факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка за 

напрямом досліджень «Теорія та практика адаптації законодавства України до 

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

кафедри правосуддя юридичного факультету. Тема дисертації затверджена 

Вченою радою юридичного факультету Київського національного університету 

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

вересня 2018 р. (протокол № 2).  

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є 

вирішення наукового завдання щодо розробки теоретичних, правових та 

праксеологічних засад професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України. 

Досягнення поставленої мети зумовило постановку та вирішення таких 

завдань: 

 провести системний аналіз історичних етапів становлення та розвитку 

професійної правничої допомоги в Україні; 

 запропонувати поняття, визначити зміст і систему ознак професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України; 

 з’ясувати стан нормативного регулювання надання професійної правничої 

допомоги, у тому числі з урахуванням практики Європейського суду з прав 

людини; 

 визначити суб’єктний склад осіб, які реалізують правничу та професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України;  

 встановити роль суду у забезпеченні права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України; 

 визначити правосуб’єктність осіб, які отримують професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України; 

 запропонувати авторське визначення поняття безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України;  
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 виокремити проблеми надання професійної правничої допомоги у 

судовому процесі юридичним особам, органам державної влади та місцевого 

самоврядування; 

 з’ясувати проблемні питання забезпечення права особи на безоплатну 

правову допомогу у судовому процесі України; 

 сформулювати пропозиції щодо удосконалення норм чинного 

законодавства України у сфері регулювання надання професійної правничої 

допомоги.  

Об’єктом дослідження є правовідносини, що виникають із забезпечення 

реалізації та отримання професійної правничої допомоги.  

Предметом дослідження є професійна правнича допомога у судовому 

процесі України. 

Методи дослідження обрано з урахуванням поставлених у роботі мети і 

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

діалектичний метод наукового пізнання реально існуючих явищ і процесів. 

Спеціальними методами дослідження, використаними в дисертації, є: метод 

системного аналізу, який використовувався в ході аналізу правових норм, що 

регламентує порядок надання та отримання професійної правничої допомоги у 

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

дослідженні поняття та сутності професійної правничої допомоги у судовому 

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

допомоги у судовому процесі України (підрозділ 3.1); порівняльно-правовий – при 

дослідженні та аналізі норм вітчизняного законодавства, а також практики 

Європейського суду з прав людини, що дало можливість внести конкретні 

пропозиції до чинного законодавства України (розділи 1–3); формально-логічний 

(догматичний) – при аналізі правових норм та їх формулюванні (розділи 1–3); 

статистичний – при узагальненні результатів вивчення практики, аналізі 

проблем, пов’язаних із наданням професійної правничої допомоги адвоката у 

судовому процесі України (розділи 1–3). Названі методи використовувалися в 

роботі у взаємозв’язку і взаємозалежності, що забезпечило всебічність, повноту та 

об’єктивність дослідження. 

Емпіричну базу дослідження становлять аналітичні узагальнення та 

статистичні дані Ради адвокатських асоціацій та правових товариств Європи 

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

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

комісії); Американської асоціації юристів (ABA); Національної асоціації 

адвокатів України (НААУ), а також результати опитування 100 адвокатів. 

Дисертантом у необхідних випадках використовувалися офіційно опубліковані 

матеріали судової практики, зокрема Верховного Суду України та Верховного 

Суду, рішення, висновки та ухвали Конституційного Суду України, а також 

практика Європейського суду з прав людини. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим із моменту проведення конституційної реформи у сфері правосуддя 

дослідженням, в якому здійснено комплексний аналіз професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України. 
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У результаті проведеного дослідження сформульовано низку положень, 

висновків і пропозицій, нових у концептуальному плані і актуальних для 

юридичної науки та практики, а саме: 

вперше: 

 здійснено системний аналіз історичних етапів становлення та розвитку 

професійної правничої допомоги в Україні і визначено доцільність розглядати 

інститут професійної правничої допомоги за такими етапами: 1) надання 

професійної правничої допомоги у дореволюційний період розвитку 

процесуального законодавства; 2) інститут професійної правничої допомоги у 

радянський період розвитку процесуального законодавства; 3) інститут 

професійної правничої допомоги у сучасний період; 

 визначено поняття «професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України», під яким пропонується розуміти здійснення адвокатом як самостійним 

учасником судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків; 

 запропоновано систему ознак професійної правничої допомоги у 

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

професійну правничу допомогу гарантовано Основним Законом держави для 

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

можуть вільно скористатися професійною правничою допомогою на платній 

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

випадках особі забезпечується зі сторони держави безоплатна правнича 

допомога; 4) надання професійної правничої допомоги здійснюється виключно 

адвокатами з обов’язковим дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих 

виключних випадків, коли правнича допомога може надаватися іншими 

особами (малозначні справи, трудові спори, Уповноважений Верховної Ради 

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

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

формах, встановлених законодавством; 7) професійна правнича допомога 

надається на підставі договору про правову допомогу, укладеного між клієнтом 

та адвокатом (адвокатським бюро, об’єднанням); 

 здійснено системний аналіз нормативного регулювання надання 

професійної правничої допомоги і встановлено необхідність застосування 

практики Європейського суду з прав людини, зокрема в питаннях 

відшкодування витрат на професійну правничу допомогу; 

 запропоновано таку диференціацію суб’єктів, які надають правничу 

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

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

мають цивільну процесуальну дієздатність – які надають правничу допомогу у 

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

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 

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

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

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

справах; 4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – надає 
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правничу допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України 

«Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»; 

 запропоновано до суб’єктів, які забезпечують право на правничу 

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

ефективності правничої допомоги запропоновано запровадження додаткових 

вимог до нормативного визначення змісту судового рішення, в якому в описовій 

частині має обов’язково вказуватися фактична і правова позиція представника-

адвоката або особи, яка надає правничу допомогу, а в мотивувальній – конкретні 

підстави відхилення або врахування вказаної позиції; 

 визначено, що суб’єктами права на професійну правничу допомогу, як 

гарантованого невід’ємного права особи, є учасники процесуальних відносин, 

крім свідків та експертів, незалежно від статусу особи (фізична чи юридична), її 

віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду правовідносин, в яких вони 

беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у таких правовідносинах юридичних 

знань та вмінь задля забезпечення захисту прав таких осіб, та які виступають у 

судовому процесі учасниками справи чи стороною захисту, потерпілим, 

цивільним позивачем або відповідачем у кримінальному провадженні; 

удосконалено: 

 поняття «безоплатної правової допомоги у судовому процесі України», 

під яким запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну професійну 

діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг 

особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів; 

 теоретико-правові положення щодо проблем надання безоплатної 

правової допомоги в Україні; 

дістали подальшого розвитку: 

 обґрунтування доцільності підпорядкувати органам адвокатського 

самоврядування систему безоплатної правової допомоги, залишивши за 

Міністерством юстиції України фінансування та фінансовий контроль; 

 теоретичне обґрунтування положення про вичерпне коло суб’єктів 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України, яке 

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

розповсюджується на центри з надання безоплатної правової допомоги. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що 

положення дисертаційного дослідження, висновки та пропозиції 

використовуються у: 

 нормотворчій діяльності – для удосконалення норм Конституції 

України, Цивільного процесуального кодексу України, Господарського 

процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства 

України, Кримінального процесуального кодексу України, Закону України 

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

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

професійну правничу допомогу у судовому процесі України (лист Комітету з 

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

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

дисертації, впроваджені в практичну діяльність судових органів (акти 

впровадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і 

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

Верховного Суду від 12.04.2019 р.);  

 навчальному та науково-дослідному процесі – при викладанні навчальних 

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

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

при підготовці підручників, навчальних і довідкових посібників, методичних 

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

впровадження Київського національного університету імені Тараса Шевченка від 

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

академії внутрішніх справ від 05.03.2019 р.). 

Апробація результатів дисертації. Основні положення і теоретичні 

висновки, на яких базується дисертаційне дослідження, а також рекомендації 

щодо вдосконалення вітчизняного законодавства, обговорювалися на кафедрі 

правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, а 

також оприлюднено у виступах автора на науково-практичних конференціях і 

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

для спільного існування і діяльності людства в умовах розбудови правової 

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

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

листопада 2017 р.); «Актуальні питання реформування процесуального 

законодавства в Україні» (м. Київ, 01 грудня 2017 р.); «Етичні засади 

адвокатської професії» (м. Київ, 12 грудня 2017 р.); «Актуальні питання 

розвитку юридичної науки та практики» (м. Київ, 18 травня 2018 р.). 

Публікації. Основні результати дисертації, висновки та пропозиції 

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

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

фахових виданнях України, включених до міжнародних наукометричних баз 

даних, 1 стаття – у науковому виданні Словацької Республіки, 5 – у збірниках 

тез наукових доповідей, оприлюднених на всеукраїнських і міжнародних 

науково-практичних конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

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

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

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

21 сторінка, додатки – 11 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ  

 

У вступі обґрунтовано актуальність дослідження, розкрито його зв’язок 

із науковими програмами, визначено мету, завдання, об’єкт і предмет 

дослідження та його методологічну основу, надано інформацію про апробацію 

та практичне значення отриманих результатів, сформульовано положення 
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наукової новизни, які виносяться на публічний захист та відображають 

особистий внесок дисертанта у розроблення способів вирішення досліджуваної 

проблеми. 

Розділ 1 «Теоретико-правові засади надання професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України» складається з трьох підрозділів, в 

яких визначається сутність та правова природа професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України. 

У підрозділі 1.1 «Становлення та розвиток професійної правничої 

допомоги у вітчизняному судочинстві» визначено, що будь-який правовий 

інститут є невід’ємною частиною правової системи держави, яка в свою чергу 

корелюється її соціально-економічним етапом розвитку. Невипадково генеза 

інституту професійної правничої допомоги у судовому процесі України 

характеризується різноманітністю в ретроспективному вимірі внаслідок 

входження (перебування) територіальних частин сучасної України в складі 

інших державних утворень, які, в свою чергу, перебували на різних етапах 

свого соціально-економічного розвитку. 

Саме в цьому здобувач вбачає складнощі та невиправдані ризики 

створення однакових критеріїв для розмежування етапів становлення і розвиту 

професійної правничої допомоги в Україні. Водночас розмаїття умов 

становлення інституту професійної правничої допомоги в різних куточках 

України в історичному вимірі засвідчує тенденцію розвитку цього інституту – 

від заперечення до зобов’язання держави забезпечувати таке право особам, 

розширення їх кола, створення гарантій. Випробування часом правового 

інституту Австрійського статуту цивільного судочинства щодо монополії 

адвокатів представляти особу в суді в сучасних умовах заслуговують уваги та 

потребують подальшого дослідження з огляду на останні тенденції в розвитку 

адвокатури в Україні та світі. 

В підрозділі 1.2 «Поняття та сутність професійної правничої допомоги у 

судовому процесі України» акцентується увага, що оскільки до моменту 

проведення конституційної реформи щодо правосуддя у 2016 році в 

законодавстві вживався термін «правова допомога», то в юридичній літературі 

наявний цілий ряд доктринальних визначень саме поняття «правової 

допомоги». Підтримується та розвивається ідея, що терміни «правова» та 

«правнича допомога» мають синонімічний характер і єдине смислове 

навантаження. Запровадження законодавцем нового терміну «правнича 

допомога» замість терміну «правова допомога» обумовлено морфологією 

української мови – прикметник походить від іменника. В нашому випадку 

прикметник «правнича» походить від іменника «правник». 

У підрозділі 1.3 «Нормативне регулювання права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України» зазначено, що інститут «професійної 

правничої допомоги» є конституційною категорією, яка пронизує всі суспільні 

відносини і яка покликана гарантувати право особи на отримання якісних 

правових послуг, незважаючи на те, в якій галузі виникає така потреба. 

Закріплення конституційного права на професійну правничу допомогу на рівні 
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Основного Закону своєю метою має забезпечення єдності нормативного змісту 

всіх законів та підзаконних актів. 

Основу нормативного регулювання права на професійну правничу 

допомогу у судовому процесі України складають Конституція України, 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, Закон України 

«Про міжнародне приватне право», Закон України «Про судоустрій і статус 

суддів», Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський 

процесуальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, 

Кодекс адміністративного судочинства України, Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», Закон України «Про безоплатну правову 

допомогу». На основі даних законодавчих актів приймаються підзаконні 

нормативно-правові акти щодо порядку отримання професійної правничої 

допомоги в судовому процесі України. 

Розділ 2 «Правосуб’єктність осіб, які реалізують, забезпечують та 

отримують професійну правничу допомогу у судовому процесі України» 

складається з трьох підрозділів і присвячений дослідженню суб’єктного складу 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України. 

У підрозділі 2.1 «Правосуб’єктність осіб, які реалізують професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України» досліджується правовий статус 

суб’єктів реалізації професійної правничої допомоги у судовому процесі України. 

Обґрунтовано, що запровадження монополії адвокатів жодним чином не 

обмежує доступ до судового процесу звичайних громадян. Таку думку 

підтримали 82% опитаних адвокатів. По-перше, за допомогою запровадження у 

судовий процес України малозначних справ, а також окремих винятків (трудові 

спори; спори щодо захисту соціальних прав; спори щодо виборів та 

референдумів; представництво у спорах малолітніх чи неповнолітніх осіб; 

представництво у спорах осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена) законодавець дозволив здійснювати судове представництво 

особам, які не мають статусу адвоката. По-друге, законодавець передбачив чіткі 

критерії, коли судова справа повинна розглядатися за правилами загального 

позовного провадження. Дані критерії є індикаторами того, що для якісного 

отримання правничих послуг потрібно залучити адвоката, який надасть їх 

професійно. Статус адвоката не є однозначною гарантією якості, однак його 

наявність у суб’єкта реалізації правничої допомоги є свідченням того, що 

останній хоча б має мінімальний стаж та знання у сфері права. Акцентовано 

увагу на тому, що одночасно із проведенням реформи процесуальних кодексів 

України законодавець передбачив кримінальну відповідальність за 

представництво інтересів особи в суді без достатніх повноважень. 

Після проведення Верховною Радою України конституційної реформи в 

2016 році прокуратуру було позбавлено функції представництва інтересів 

фізичних осіб в суді. Незважаючи на це, в ч. 2 ст. 23 Закону України «Про 

прокуратуру» дотепер залишаються закріпленими випадки, коли прокурор має 

право здійснювати представництво інтересів особи в суді. Останнє є недоліком 

законодавчої техніки. Вважаємо, що з Закону України «Про прокуратуру» 
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необхідно виключити положення, які закріплюють право прокуратури 

здійснювати представництво інтересів фізичних осіб у суді. 

У підрозділі 2.2 «Правосуб’єктність осіб, які забезпечують право на 

професійну правничу допомогу у судовому процесі України» вперше у 

вітчизняній правовій доктрині до суб’єктів, які забезпечують професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України, запропоновано віднести суди. 

Таку позицію підтримали 89% опитаних адвокатів. В межах підрозділу автором 

досліджуються обов’язки та повноваження судів, які підтверджують істинність 

запропонованої тези.  

Суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки 

саме на нього покладається обов’язок виконувати основне завдання 

судочинства – справедливо, неупереджено та своєчасно розглядати і 

вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до суду і 

вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива реалізація 

особою свого права на правничу допомогу. Особливий правовий статус суду як 

суб’єкта процесуальних відносин визначається конституційними положеннями 

щодо правосуддя, а також статусу суддів. Владні повноваження суду 

виступають одночасного його правами та обов’язками, які необхідно 

послідовно здійснити для встановлення істини по справі та винесення 

справедливого судового рішення. 

Доведено, що наступні функції суду визначають суди як суб’єктів, що 

забезпечують правничу допомогу в судовому процесі України: 1) керує ходом 

судового процесу; 2) сприяє врегулюванню спору шляхом досягнення угоди між 

сторонами; 3) роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 4) сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 5) запобігає зловживанню учасниками 

судового процесу їх правами та вживає заходів для виконання ними їх обов’язків. 

У підрозділі 2.3 «Правосуб’єктність осіб, які отримують професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України» визначено, що суб’єктами 

права на професійну правничу допомогу, як гарантованого невід’ємного права 

особи, є учасники процесуальних відносин, крім свідків та експертів, незалежно 

від статусу особи (фізична чи юридична), її віку, громадянства, раси тощо та 

незалежно від виду правовідносин, в яких вони беруть участь, якщо є потреба в 

застосуванні у таких правовідносинах юридичних знань та навиків задля 

забезпечення захисту прав таких осіб, та які виступають у судовому процесі 

учасниками справи чи стороною захисту, потерпілим, цивільним позивачем або 

відповідачем у кримінальному провадженні. 

У межах підрозділу досліджено конкретні проблеми надання професійної 

правничої допомоги органам державної влади, органам місцевого 

самоврядування та підприємствам, установам, організаціям, які в своєму 

статутному капіталі мають більше 50% акцій держави. 

Розділ 3 «Безоплатна правова допомога як гарантія захисту прав у 

судовому процесі України» складається з трьох підрозділів і присвячений 

дослідженню безоплатної правової допомоги у судовому процесі України. 
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У підрозділі 3.1 «Поняття та сутність безоплатної правової допомоги у 

судовому процесі України» під безоплатною правовою допомогою у судовому 

процесі України запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну 

професійну діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових 

послуг особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів. Суб’єктами 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України можуть 

виступати виключно адвокати, які включено до Реєстру адвокатів, які мають 

право надавати безоплатну правову допомогу. 

Акцентовано увагу на тому, що до моменту прийняття Верховною Радою 

України Закону України від 02 червня 2011 року «Про безоплатну правову 

допомогу» та впровадження даного Закону в повному обсязі 01 липня 2015 

року, функція безоплатної правової допомоги фактично реалізувалась 

централізованою системою органів прокуратури. Останнє було пережитком 

радянської системи і постійно зазнавало критики зі сторони Європейської 

комісії за демократію через право та міжнародної спільноти. 

Зауважено, що з прийняттям 02 червня 2016 року Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» на рівні Основного 

Закону держави термін «правова допомога» був замінений на термін 

«професійна правнича допомога». З метою приведення у відповідність до 

Конституції України 03 жовтня 2017 року Верховна Рада України виклала 

Цивільний процесуальний кодекс України, Господарський процесуальний 

кодекс України, а також Кодекс адміністративного судочинства України у новій 

редакції, в яких також почав вживатися термін «професійна правнича 

допомога». Водночас, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 

дотепер застосовує стару законодавчу термінологію. Вважаємо, що в даному 

випадку має місце недолік законодавчої техніки, оскільки термінологічну базу 

спеціального закону не було приведено у відповідність до Основного Закону та 

процесуальних кодексів України. 

У підрозділі 3.2 «Правове регулювання надання безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України» окреслено, що єдиними суб’єктами 

надання безоплатної правової допомоги у судовому процесі України є адвокати, 

яких включено до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу. Будь-які інші особи не мають права надавати безоплатну правову 

допомогу. Рішення про проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги 

приймається Міністерством юстиції України. Проведення органами юстиції 

додаткової перевірки адвокатів є прямим втручанням держави в самоврядний 

інститут адвокатури. Обґрунтовано ідею, що в даному випадку має місце 

втручання держави в діяльність самоврядного інституту адвокатури. У зв’язку з 

цим запропоновано скасувати постанову Кабінету Міністрів України від 28 

грудня 2011 року № 1362, а також передбачити в Законі України «Про 

безоплатну правову допомогу», що суб’єктами надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є всі без винятку адвокати. За результатами анкетування 

98% опитаних адвокатів підтримали відповідну пропозицію. 
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Доведено, що віднесення законодавцем центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги до суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги не є правильним. По-перше, центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги є територіальними відділеннями Координаційного центру з 

надання правової допомоги, що утворюються безпосередньо Міністерством 

юстиції України. Основна функція центрів зводиться до перевірки звернень 

осіб про надання безоплатної правової допомоги, прийняття рішень про 

надання такої допомоги та призначення адвоката. По-друге, центри з надання 

безоплатної правової допомоги не є суб’єктами професійної правничої 

допомоги, до яких Конституцією України віднесено виключно адвокатів. По-

третє, безпосереднє надання вторинної безоплатної правової допомоги 

здійснюється виключно адвокатами, а не центрами з надання безоплатної 

правової допомоги. 

У підрозділі 3.3 «Правове регулювання отримання безоплатної правової 

допомоги у судовому процесі України» встановлено, що управління системою 

надання безоплатної правової допомоги здійснюється Кабінетом Міністрів 

України та Міністерством юстиції України, до відання якого належить 

Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги. З огляду на 

це є всі підстави стверджувати, що система безоплатної правової допомоги 

контролюється державою. 

Доведено, що систему безоплатної правової допомоги потрібно 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування і вивести з-під 

контролю Міністерства юстиції України, як це відбувається сьогодні. Центри з 

надання безоплатної правової допомоги повинні підпорядковуватись 

незалежним радам адвокатів регіонів. Такий підхід є єдиним можливим задля 

того, щоб адвокатура дійсно була незалежною від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, як це 

зазначено в ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

 

ВИСНОВКИ 

 

У висновках дисертації розроблено наукові положення та отримані 

результати, що спрямовані на вирішення наукового завдання щодо визначення 

теоретичних, правових і праксеологічних засад професійної правничої 

допомоги у судовому процесі України, та сформульовано висновки, пропозиції 

й рекомендації, що відповідають вимогам наукової новизни, зокрема: 

1. Становлення та розвитку професійної правничої допомоги в Україні 

характеризується такими історичними етапами: 1) надання правничої допомоги 

у дореволюційний період розвитку процесуального законодавства; 2) інститут 

правничої допомоги у радянський період розвитку процесуального 

законодавства; 3) інститут правничої допомоги у сучасний період.  

2. Під поняттям «професійна правнича допомога у судовому процесі 

України» запропоновано розуміти здійснення адвокатом як самостійним 

учасником судочинства захисту та представництва у судовому процесі з метою 

забезпечення реалізації особами їх процесуальних прав і обов’язків. Право на 
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професійну правничу допомогу у судовому процесі є невідчужуваним і не може 

бути обмеженим у будь-якій формі. 

Виокремлено такі ознаки професійної правничої допомоги у судовому 

процесі України: 1) право на професійну правничу допомогу є гарантованим 

Основним Законом держави для всіх фізичних осіб і не може бути ніким 

обмежено; 2) учасники судового процесу можуть вільно скористатися 

професійною правничою допомогою на платній основі без обмеження щодо 

кількості представників; 3) у визначених законом випадках особі забезпечується зі 

сторони держави безоплатна правнича допомога; 4) надання професійної 

правничої допомоги здійснюється виключно адвокатами з обов’язковим 

дотриманням адвокатської таємниці, крім окремих виключних випадків, коли 

правнича допомога може надаватися іншими особами (малозначні справи, трудові 

спори); 5) наявність правового змісту та спрямованості у діях адвоката; 6) 

професійна правнича допомога надається в порядку, обсязі та формах, 

встановлених законодавством; 7) професійна правнича допомога надається на 

підставі договору про правничу допомогу, укладеного між клієнтом та адвокатом 

(адвокатським бюро, об’єднанням). 

3. На підставі порівняльного аналізу рішень Європейського суду з прав 

людини запропоновано: 1) розширення змісту нормативного визначення витрат на 

правничу допомогу за рахунок включення до витрат на правничу допомогу 

виконану роботу адвокатом відповідно до договору та наперед визначених 

тарифів, але не сплачену стороною; 2) вдосконалення механізму гарантій 

отримання адвокатом судових витрат шляхом перерахування коштів 

безпосередньо на рахунок адвоката, а не сторони, в рахунок оплати професійної 

правничої допомоги за рішенням суду. В процесуальних кодексах (ЦПК України, 

ГПК України, КПК України, КАС України) необхідно закріпити положення про 

сплату безпосередньо на рахунок адвоката відповідних коштів за надання 

правничої допомоги. Вказане положення вже є частиною національного 

законодавства України відповідно до Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини». 

4. Професійну правничу допомогу надають виключно адвокати, 

процесуальна діяльність яких регулюється спеціальним та процесуальним 

законами. Всіх суб’єктів, які надають правничу допомогу у судовому процесі 

України, запропоновано поділити на наступні чотири групи: 1) адвокати – які 

надають професійну правничу допомогу в усіх без винятку судових справах; 

2) будь-які особи, які досягли вісімнадцяти років та мають цивільну 

процесуальну дієздатність – які надають правничу допомогу у трудових спорах, 

спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та референдумів, у 

малозначних спорах, а також стосовно представництва малолітніх чи 

неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність 

яких обмежена; 3) прокурори – які надають правничу допомогу державі (в особі 

суб’єктів владних повноважень) в усіх без винятку судових справах; 

4) Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – надає правничу 

допомогу у випадках та в порядку, передбаченому Законом України «Про 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини». 
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5. Суб’єктами, які забезпечують право на професійну правничу допомогу у 

судовому процесі України, є суди з огляду на наступне: 

1) суд є обов’язковим суб’єктом процесуальних правовідносин, оскільки 

саме на нього покладається обов’язок справедливо, неупереджено та своєчасно 

розглядати та вирішувати судові справи. Без звернення зацікавленої особи до 

суду і вирішення спору судом у визначеному законом порядку неможлива 

реалізація особою свого права на професійну правничу допомогу; 

2) право особи на професійну правничу допомогу у судовому процесі 

України, а також право на судовий захист реалізується шляхом відкриття судом 

провадження у справі з метою захисту прав, свобод та законних інтересів; 

3) суд виступає тим процесуальним суб’єктом, який організовує судовий 

процес з метою справедливого врегулювання спору між сторонами; 

4) суд роз’яснює у випадку необхідності учасникам судового процесу їх 

процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або невчинення 

процесуальних дій; 

5) суд сприяє учасникам судового процесу в реалізації ними прав, 

передбачених процесуальним законом; 

6) суд запобігає зловживанню учасниками судового процесу їх правами та 

вживає заходів для виконання ними їх обов’язків; 

7) суд є суб’єктом оцінки доказування у судовому процесі України. По-

перше, виключно суд має право оцінювати докази, що були подані сторонами. 

По-друге, суд може витребувати у сторін або інших осіб докази у випадку, коли 

він має сумніви у добросовісному здійсненні учасниками справи їх 

процесуальних прав або виконанні обов’язків щодо доказів, а також в інших 

випадках, передбачених процесуальним законом; 

8) суд слідкує за добросовісністю дій законних представників, а також за 

призначенням законних представників у випадках, коли їх немає. У випадку, 

коли з яких-небудь підстав у особи немає законного представника, суд 

призначає такого представника. Якщо законний представник неналежним 

чином здійснює представництво, то суд заміняє таку особу; 

9) суд за результатами повного та всебічного розгляду справи постановляє 

рішення, яке є найвищою гарантією захисту прав особи, оскільки воно 

ухвалюється іменем України та є обов’язковим до виконання всіма органами 

державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та 

службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об’єднаннями на 

всій території України. 

6. Суб’єктами права на професійну правничу (правову) допомогу, як 

гарантованого невід’ємного права особи, є учасники процесуальних відносин, 

крім свідків та експертів, незалежно від статусу особи (фізична чи юридична), її 

віку, громадянства, раси тощо та незалежно від виду правовідносин, в яких вони 

беруть участь, якщо є потреба в застосуванні у таких правовідносинах юридичних 

знань та вмінь задля забезпечення захисту прав таких осіб, та які виступають у 

судовому процесі учасниками справи чи стороною захисту, потерпілим, 

цивільним позивачем або відповідачем у кримінальному провадженні. 
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7. Під безоплатною правовою допомогою у судовому процесі України 

запропоновано розуміти гарантовану державою незалежну професійну 

діяльність адвокатів щодо надання на безоплатній основі правових послуг 

особам, які є або можуть стати учасниками судових спорів. Суб’єктами надання 

безоплатної правової допомоги у судовому процесі України можуть виступати 

виключно адвокати, які включені до Реєстру адвокатів та які мають право 

надавати безоплатну правову допомогу. 

Аргументовано, що систему безоплатної правової допомоги потрібно 

підпорядкувати органам адвокатського самоврядування та вивести з-під 

контролю Міністерства юстиції України, як це відбувається сьогодні. Центри з 

надання безоплатної правової допомоги повинні підпорядковуватись 

незалежним радам адвокатів регіонів. Такий підхід є єдиним можливим задля 

того, щоб адвокатура дійсно була незалежною від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, як це 

зазначено в ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». 

8. Встановлено, що органи державної влади та місцевого самоврядування 

вимушені залучати адвокатські об’єднання (бюро) або ж індивідуально 

практикуючих адвокатів для представництва їх інтересів у суді за окремим 

договором про надання правничої допомоги. Останнє обумовлено тим, що 

державний орган не може оформити адвоката в штат працівників з огляду на те, 

що такий адвокат повинен буде вступити на державну службу, що неможливо 

поєднувати з адвокатською діяльністю. Для залучення адвокатів до 

представництва юридичної особи у судовому процесі України, 50% частки 

статутного капіталу якої становлять державні акції, або ж представництва 

органу державної влади та місцевого самоврядування необхідно буде 

придбавати юридичні послуги через систему публічних закупівель. Інші 

правові варіанти отримання зазначеною категорією суб’єктів професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України відсутні. 

9. З’ясовано такі проблемні моменти забезпечення права особи на 

безоплатну правову допомогу у судовому процесі України: 

 особа, яка потребує безоплатної правової допомоги у судовому процесі 

України, фактично позбавлена права на ефективну правову допомогу, 

гарантованого Конвенцією про захист прав та основоположних свобод, а також 

практикою Європейського суду з прав людини, оскільки обрання адвоката 

віднесено до виключної компетенції центру з надання безоплатної правової 

допомоги. Наявні положення статей 19 – 22 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» охарактеризовано як такі, що порушують ст. 59 Конституції 

України, а також базові принципи Конвенції про захист прав та 

основоположних свобод. Неможливість особи самостійного обрати свого 

адвоката у судовому процесі України супроводжується також проблемою 

заміни такого адвоката, який був призначений центром з надання безоплатної 

правової допомоги; 

 непрозорий розподіл справ між адвокатами – центри з надання 

безоплатної правової допомоги довільно розподіляють справи між адвокатами, 

які мають право надання такої допомоги. Існує також ризик впливу центрів з 
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надання безоплатної правової допомоги на призначуваних ними адвокатів. В 

контексті цього, головним недоліком Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» є відсутність ефективного механізму контролю за діяльністю 

центрів з надання безоплатної правової допомоги; 

 система безоплатної правової допомоги забезпечена таким чином, що 

центри з надання безоплатної правової допомоги отримують повний доступ до 

адвокатського досьє. Останнє, в свою чергу, підриває базові засади адвокатури 

як незалежного самоврядного органу. Проблема полягає в тому, що центри 

безоплатної правової допомоги вимагають від адвокатів надання як доказів 

документів, необхідних для отримання винагороди за надання безоплатної 

правової допомоги, які можуть містити адвокатську таємницю. 

10. Консул уповноважений на надання правничої допомоги громадянам 

країни, яку він представляє, стосовно її захисту в іноземній країні перебування, 

проте, не уповноважений здійснювати її представництво в суді. З огляду на це, 

враховуючи норми міжнародних документів, ратифікувавши які Україна взяла 

на себе конкретні зобов’язання, запропоновано внести зміни до Конституції 

України, якими доповнити перелік винятків щодо представництва в суді та 

передбачити можливість консула здійснювати представництво громадян своєї 

країни у судових спорах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

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

України. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за 

спеціальністю 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України, Київ, 2018. 

Дисертація є першим у вітчизняному правознавстві комплексним, 

науковим дослідженням професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України. В роботі проведено детальне дослідження сутності професійної 

правничої допомоги у судовому процесі України; становлення та розвитку 

професійної правничої допомоги у судовому процесі України; правового 

статусу суб’єктів, які реалізують, забезпечують та отримують професійну 

правничу допомогу у судовому процесі України. 

Окрему увагу присвячено питанню монополії адвокатів у судовому 

процесі України, особливостям надання безоплатної правової допомоги у 
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судовому процесі України, а також специфіці надання професійної правничої 

допомоги органам державної влади, органам місцевого самоврядування та 

підприємствам, установам, організаціям, які в своєму статутному капіталі 

мають більше 50% акцій держави. Дисертаційне дослідження здійснено у світлі 

проведеної конституційної реформи 2016 року щодо правосуддя. 

Практична цінність роботи полягає в тому, що в дисертації окреслено 

ключові проблеми професійної правничої допомоги у судовому процесі 

України, а також запропоновано авторське бачення подальших напрямів 

вдосконалення вітчизняного законодавства у даній сфері. 

Ключові слова: професійна правнича допомога, адвокатура, судовий 

процес, безоплатна правова допомога, монополія адвокатів. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Артемьева Н.П. Профессиональная юридическая помощь в судебном 

процессе Украины. – Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук по 

специальности 12.00.10 – судоустройство; прокуратура и адвокатура. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство 

образования и науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертация является первым в отечественном правоведении 

комплексным, научным исследованием профессиональной юридической 

помощи в судебном процессе Украины. В работе проведено детальное 

исследование сущности профессиональной юридической помощи в судебном 

процессе Украины; становления и развития профессиональной юридической 

помощи в судебном процессе Украины; правового статуса субъектов, которые 

реализуют, обеспечивают и получают профессиональную юридическую 

помощь в судебном процессе Украины. 

Отдельное внимание посвящено вопросу монополии адвокатов в судебном 

процессе Украины, особенностям предоставления бесплатной правовой 

помощи в судебном процессе Украины, а также специфике оказания 

профессиональной юридической помощи органам государственной власти, 

органам местного самоуправления и предприятиям, учреждениям, 

организациям, которые в своем уставном капитале имеют более 50% акций 

государства. Диссертационное исследование осуществлено в свете проведенной 

конституционной реформы 2016 года относительно правосудия. 

Практическая ценность работы состоит в том, что в диссертации 

обозначены ключевые проблемы профессиональной юридической помощи в 

судебном процессе Украины, а также предложено авторское видение 

дальнейших направлений совершенствования отечественного законодательства 

в данной сфере. 

Ключевые слова: профессиональная юридическая помощь, адвокатура, 

судебный процесс, бесплатная правовая помощь, монополия адвокатов. 
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ANNOTATION 

 

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

Ukraine. – Qualifying research paper on the manuscript. 

Thesis for obtaining Candidate of Juridical Sciences degree, specialty specialty 

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

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2018. 

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

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

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

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

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

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

process of Ukraine. 

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

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

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

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

in the judicial process of Ukraine; the peculiarities of giving by an advocate free legal 

aid in judicial process of Ukraine. Particular attention is devoted to the issue of the 

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

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

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

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

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

in the light of the 2016 constitutional reform of justice. 

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

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

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

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

sphere. 

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

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

in particular: 

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

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

independent participant in the judicial process protection and representation in the 

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

rights and responsibilities; 

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

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

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

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

of representatives; 3) in the cases provided by law, a person is provided with a state-
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guaranteed free legal assistance; 4) the provision of legal assistance is carried out 

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

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

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

in the actions of the advocate; 6) legal assistance is provided in the order, amount and 

forms established by law; 7) legal aid is provided on the basis of a legal aid 

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

 established the needful to apply the European Court of Human Rights 

practice, in particular regarding the reimbursement of legal aid costs; 

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

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

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

courts of Ukraine on the basis of reciprocity; 

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

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

Ukraine financing and financial control. 

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

aid, advocate monopoly. 

 

 

 


