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Сьогодні багато дослідників цікавляться поняттям право-
вої допомоги, тривають наукові дискусії щодо характеру 

та природи правової допомоги, існує багато підходів до визна-
чення самого поняття правової допомоги. Широко обговорю-
ється співвідношення понять «правова допомога» та «захист 
від обвинувачення». Незважаючи на численні публікації, при-
свячені цим питанням, переважна більшість з них присвяче-
на безоплатній правовій допомозі та проблемам її реалізації в 
Україні. Останніми роками вчені почали частіше звертатися 
до проблеми отримання і надання правової допомоги. Одні з 
них робили акцент на вивченні правової допомоги у консти-
туційному праві (Н. В. Альбрант, Т. І. Ільїна, О. В. Кривоносо-
ва, А. Г. Манафов, Р. Г. Мельниченко), другі розглядали роль 
адвокатів і нотаріусів у процесі надання правової допомоги, 
треті — правову природу адвокатської діяльності, статус ад-
воката і організацію діяльності адвокатури. Окремі аспекти 
забезпечення особі права на правову допомогу у різних сфе-
рах державної діяльності досліджувались у роботах О. М. Бан-
дурки, Т. В. Варфоломеєвої, А. Т. Комзюка, В. В. Копєйчикова, 
О. Ф. Скакун, П. М. Рабиновича та ін.

Стаття 59 Конституції України проголошує: «Кожен має пра-
во на правову допомогу. У передбачених законом випадках 
ця допомога надається безоплатно» [1]. Ці дві фрази несуть 
відповідне смислове навантаження, і кожна з них чітко визна-
чає певний спектр питань, які належить вирішити всім гілкам 
влади задля виконання згаданих конституційних положень.

Перша фраза: «Кожен має право на правову допомогу» є кон-
ституційною декларацією, що передбачає створення в державі 
умов, за яких кожен міг би задовольнити своє право в отри-
манні необхідної правової допомоги в будь-якому місці й у 
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будь-який час. Це означає, що така допомога за Основним За-
коном має бути доступною, нічим не обмеженою й реальною.

Доступність правової допомоги гарантується наявністю сис-
теми юридичних установ, здатної забезпечити населення дер-
жави доступною, всебічною та якісною юридичною допомо-
гою.

Друга фраза: «У передбачених законом випадках ця допомога 
надається безоплатно» означає, що законодавчій владі нале-
жить потурбуватись про визначення:

а) кола випадків, коли правова допомога надається безоплат-
но;

б) передбачити в Державному бюджеті певний обсяг коштів 
на оплату такої допомоги;

в) розробити й затвердити механізм надання безплатної пра-
вової допомоги.

Відсутність чіткого вирішення хоча б одного із цих моментів 
здатна звести нанівець усю ідею і створити умови для зловжи-
вань. 

Забезпечення реалізації права на правову допомогу є не тіль-
ки конституційно-правовим обов’язком держави, а й дотри-
манням взятих Україною міжнародно-правових зобов’язань. 

Так, у межах стандартів ООН право на правову допомогу 
трактується досить розширено. В Основних положеннях про 
роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіган-
ню злочинам (1990 р.), під правом особи на правову (юридич-
ну) допомогу розуміється право:

 – на звернення за допомогою до адвоката за власним вибо-
ром для підтвердження своїх прав і для захисту на всіх ста-
діях кримінальної процедури (п. 1);

 – на юридичну допомогу бідних і незаможних людей (п. 3);

 – на консультацію про права й обов’язки з роз’ясненням 
принципів роботи правової системи, оскільки вони стосу-
ються прав та обов’язків клієнта (пп. а) п. 13);

 – на отримання допомоги клієнтом будь-яким законним спо-
собом і на вчинення адвокатом правових дій для захисту 
інтересів клієнта (пп. б) п. 13);

 – на отримання допомоги в судах, трибуналах та адміністра-
тивних органах (пп. в) п. 13) [2].

Рада Європи розрізняє категорії «правова допомога» і «право-
ва консультація». Під першою розуміється можливість особи 
використовувати або захищати свої права у будь-яких судах, 
компетентних виносити рішення в цивільних, торгових, адмі-
ністративних, соціальних чи податкових справах (п. 1 Резолю-
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ції № (78) 8 Комітету міністрів про правову допо-
могу й консультації) [3].

Правова консультація передбачає забезпечення 
особам, які перебувають в економічно несприят-
ливому становищі, можливість одержання необ-
хідної правової консультації з усіх питань, що 
можуть стосуватися їх прав та інтересів (п. 12 Ре-
золюції № (78) 8).

Підхід законодавства Франції до правової допо-
моги повністю відповідає позиції ООН у цьому 
питанні [4]. Так, правова допомога в цій країні – 
це:

1) безкоштовна судова допомога (ст.ст. 1–11 Зако-
ну Франції «Про правову допомогу» від 1991 р. – 
(далі Закон));

2) допомога у сприянні в доступі до правового за-
хисту (ст. 1 Закону), під яким розуміється:

 – надання особам загальної інформації про їх 
права й обов’язки, а також направлення їх до 
організацій, відповідальних за реалізацію прав 
громадян (пп. 1 ч. 1 ст. 53 Закону);

 – допомога у виконанні всіх заходів, спрямованих 
на реалізацію прав особи або виконання право-
вого обов’язку, а також допомога у здійсненні 
позасудових процедур (пп. 2 ч. 1 ст. 53 Закону);

 – консультація адвоката з правових питань (пп. 3 
ч. 1 ст. 53 Закону);

 – допомога особам у складанні й укладенні пра-
вових актів (пп. 4 ч. 1 ст. 53 Закону);

3) посередництво адвоката при затриманні (ст. 1 
Закону);

4) допомога при розгляді й вирішенні криміналь-
них справ (ст. 1 Закону).

Закон Англії «Про правову допомогу» від 1988 р. 
(далі – Закон) [5] під правовою допомогою має на 
увазі різні види правових послуг, які надаються 
особам безоплатно. Зокрема, ними є:

1)  юридична консультація – усна або письмова 
консультація щодо застосування норм англій-
ського законодавства в конкретних обставинах, 
які виникають стосовно особи, яка потребує кон-
сультації, а також щодо дій, які особа може вико-
нати згідно з нормами національного законодав-
ства за таких обставин (ч. 2 п. 2 Закону).

2) правова підтримка – допомога у здійсненні дій, 
включаючи процесуальні, при застосуванні норм 
англійського законодавства до конкретних обста-
вин, що виникли стосовно певної особи, незалеж-
но від того, будуть такі дії виконуватися від імені 
особи, включаючи допомогу шляхом представни-
цтва, чи особа буде здійснювати їх самостійно з 
відповідною підтримкою з боку іншої особи (ч. 3 
п. 2 Закону).

3) представництво – допомога, що надається при 
процесуальному розгляді справ, і яка включає:

 – всі види правової допомоги, які надає юрискон-
сульт на підготовчих етапах, що передують су-
довому процесу;

 – всі види правової допомоги, що здійснюються 
при розгляді цивільних справ для ухвалення 
рішення чи досягнення компромісу з метою 
уникнення або завершення певного судового 
процесу;

 – юридичні консультації та правову підтримку, 
що надаються з приводу будь-яких звернень 
при розгляді кримінальних справ (ч. 4 п. 2 За-
кону).

У США корпорація юридичних послуг, що фі-
нансується з бюджету, виділяє кошти приватним 
юридичним службам, які займаються наданням 
юридичної допомоги малоімущим [6]. На нерегу-
лярній основі нерідко безоплатну правову допо-
могу таким громадянам надають приватнопрак-
тикуючі юристи. Існують три форми надання 
послуг за рахунок уряду, що надаються: 1)  адво-
катами-захисниками за призначенням; 2) адвока-
тами-захисниками за контрактом; 3) відомствами 
публічних захисників. 

Схеми надання юридичної допомоги громадя-
нам у Нідерландах, з нашого погляду, є найбільш 
привабливими [7]. У цій країні створена сильна, 
зразкова, така, що добре фінансується державою 
структура надання юридичної допомоги населен-
ню. Діяльність приватних адвокатів доповнюєть-
ся могутнім консультативним сектором, таким 
як: добровільні, так звані «юридичні магазини», 
Бюро юридичної допомоги і Центри юридичної 
допомоги. 

Перша схема юридичної допомоги, що фінансу-
ється державою, була запроваджена ще у 1957 р. 
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і спиралася тільки на приватних адвокатів. Проте 
багато адвокатів відмовилися брати участь у ній 
зважаючи на низьку оплату їх праці. У 1969 р. гру-
па студентів заснувала «юридичний магазин», що 
пропонує безоплатну юридичну допомогу про-
тягом декількох годин на добу. До 1976 р. було 90 
таких об’єднань, що надавали оперативне юри-
дичне консультування у сфері зайнятості, житла й 
соціального забезпечення. Деякі з них існують за 
рахунок грантів від Міністерства юстиції, муніци-
пальних властей та університетів.

У 1974  р. в Амстердамі було створено альтерна-
тивний колектив адвокатів, що існував за рахунок 
доходів від юридичної допомоги. Через два роки 
він отримав позику від уряду й почав спеціалізу-
ватися в області права соціального забезпечення. 
До 1979  р. вже функціонувало приблизно 60–70 
таких колективів. У відповідь на ці ініціативи 
«знизу» були засновані Бюро юридичної допомо-
ги, які: 

 – надавали першочергову допомогу, поради у 
справах соціального забезпечення, житла, за-
йнятості, імміграції й захисту прав споживачів; 

 – направляли довірителів до приватних адвока-
тів; 

 – забезпечували сертифікатами, що дають право 
на субсидійовану юридичну допомогу особам, 
які звернулися до приватних адвокатів. 

Такі Бюро фінансуються Міністерством юстиції 
Нідерландів і наймає випускників юридичних 
факультетів. У випадку автоматичного призна-
чення адвоката, оплата його послуг провадиться 
судовими властями. Особи, які мають доход, що 
перевищує встановлений рівень, не мають права 
претендувати на фінансову підтримку держави й 
оплачують послуги за свій рахунок. Вони можуть 
скористатися інститутом страхування юридичної 
допомоги. 

Остання, третя схема передбачає майже 90% Цен-
трів юридичної допомоги. Які є місцевими інфор-
маційними й консультативними установами (в 
основному в справах про соціальне забезпечення, 
оподаткування, житло, освіту), які, на відміну від 
зазначених Бюро юридичної допомоги, надають 
допомогу до виникнення спорів. Перший центр 
з’явився ще в 1875  р., а у 1948  р. місцеві органи 
були уповноважені створити їх по всій країні [7]. 

Парламентська Асамблея Ради Європи неоднора-
зово закликала органи влади України покращити 
доступ до правосуддя шляхом запровадження 
системи безоплатної правової допомоги у відпо-
відності зі стандартами Ради Європи та практи-
кою Європейського Суду з прав людини.

З метою забезпечення виконання Україною 
зобов’язань щодо утворення ефективної системи 
безоплатної правової допомоги, визначених у Ре-
золюції № 1466 (2005) «Про виконання обов’язків 
та зобов’язань Україною» від 05.10.2005  р. [8] та 
Висновку №  190 (1995) щодо заявки України на 
вступ до Ради Європи від 26.09.1995  р.[9], Нака-
зом Міністерства юстиції України від 24.01.2006 р. 
№  58/7 «Про заходи щодо реформування без-
оплатної правової допомоги» [10] було створено 
Раду з координації реформи безоплатної правової 
допомоги.

До позитивних результатів діяльності Міністер-
ства юстиції та його Ради з координації реформи 
безоплатної правової допомоги слід віднести:

 – розроблення проекту Концепції формуван-
ня системи безоплатної правової допомоги в 
Україні [11], яку було схвалено Указом Прези-
дента України від 9 червня 2006  р. Концепція 
передбачає шляхи та етапи створення системи 
безплатної правової допомоги та визначає Мі-
ністерство юстиції України відповідальним за 
функціонування системи безоплатної правової 
допомоги;

 – початок реалізації пілотних проектів щодо 
створення експериментальних центрів з надан-
ня безоплатної правової допомоги. Основним 
завданням проекту є апробація нової моделі 
отримання малозабезпеченими особами без-
оплатної правової допомоги. Адвокати надають 
громадянам, які підозрюються у вчиненні зло-
чину або іншого правопорушення кваліфікова-
ну правову допомогу з моменту затримання й 
до винесення остаточної ухвали у справі. Пер-
ший такий центр створено у м. Харкові в серп-
ні 2006 р. У лютому 2007 р. розпочав діяльність 
другий центр – у м. Біла Церква Київської об-
ласті; 

 – розроблення разом із представниками Мініс-
терства освіти і науки України, Міжнародного 
фонду «Відродження» та Асоціації юридичних 
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клінік у складі Міжвідомчої робочої групи про-
екту Типового положення про юридичну кліні-
ку вищого навчального закладу України, яке за-
тверджено наказом Міністерства освіти і науки 
від 3 серпня 2006 р. № 592 [12]. Даний документ 
врегулював статус юридичних клінік та уніфі-
кував підходи до їх діяльності. 

Крім того, Міністерство юстиції здійснює потуж-
ну роботу з надання безоплатної правової допо-
моги малозабезпеченим верствам населення. За 
інформацією про підсумки діяльності Міністер-
ства юстиції у 2006 році громадськими приймаль-
нями при органах юстиції правову допомогу нада-
но понад 176 тисяч громадян.

Вагомим кроком вперед і спробою вирішити в 
Україні питання щодо реалізації конституційно-
го права на правову допомогу є прийняття За-
кону України «Про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 5 липня 2012  р.  [13], як гарантія 
забезпечення конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина, та Закону України «Про без-
оплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 року 
№ 3460-VI [14].

Даний Закон передбачає надання первинної та 
вторинної правової допомоги.

Безоплатна первинна правова допомога – вид дер-
жавної гарантії, що полягає в інформуванні осо-
би 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 самовряду-
вання, посадових і службових осіб. (ст. 7 ч. 1 за-
значеного Закону).

Безоплатна первинна правова допомога включає 
такі види правових послуг:

1) надання правової інформації;

2)  надання консультацій і роз’яснень з правових 
питань;

3) складення заяв, скарг та інших документів пра-
вового характеру (крім документів процесуально-
го характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу осо-
би до вторинної правової допомоги та медіації.

Така допомога надається кожній особі, тобто гро-
мадянам України, іноземцям, особам без грома-

дянства, в тому числі біженцям, які перебувають 
під юрисдикцією України (ч. 2 ст. 7 Закону).

Безоплатна вторинна правова допомога – вид 
державної гарантії, що полягає у створенні рів-
них можливостей для доступу осіб до правосуддя. 
(ст. 13 Закону).

Дана правова допомога включає такі види право-
вих послуг:

1) захист від обвинувачення;

2)  здійснення представництва інтересів осіб, що 
мають право на безоплатну вторинну правову 
допомогу, в судах, інших державних органах, ор-
ганах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами;

3) складення документів процесуального характе-
ру.

До того ж, право на безоплатну вторинну право-
ву 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 Украї-
на, якщо такі договори зобов’язують держав-учас-
ниць надавати певним категоріям осіб безоплатну 
правову допомогу (ст. 14 Закону).

На сьогодні в системі органів юстиції вже реалі-
зовано можливість отримання безоплатної пер-
винної правової допомоги, зокрема, на базі 733 
громадських приймальнь, що були створені при 
головних управліннях юстиції [15]. Їхня робота 
регламентована наказом Міністерства юстиції 
України від 21 вересня 2011 р. № 3047/5 «Про за-
твердження Порядку роботи громадської при-
ймальні з надання безоплатної первинної право-
вої допомоги» [16]. 

З 1 січня 2013 р. доступно отримання і безоплат-
ної вторинної правової допомоги. Відповідно до 
Закону України «Про безоплатну правову допо-
могу» та наказом Міністерства юстиції України 
від 02.07.2012 р. № 968/5 [17] створено 27 центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомо-
ги в Автономній Республіці Крим, областях, міс-
тах Києві та Севастополі, які здійснюють надання 
безоплатної вторинної правової допомоги особам, 
до яких застосовано адміністративне затримання 
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чи адміністративний арешт; підозрюваним у вчи-

ненні злочину особам, які затримані органами ді-

знання та слідства; особам, до яких як запобіжний 

захід обрано взяття під варту; особам, у справах 

яких відповідно до положень Кримінального про-

цесуального кодексу України участь захисника є 
обов’язковою [18]. 

Отже, бачимо, що наша держава докладає достат-
ньо зусиль для реалізації права особи на отриман-
ня безоплатної правової допомоги, спираючись на 
досвід зарубіжних країн.
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