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В статье исследуются вопросы терминологического определения некоторых понятий, связанных с пра-
вом на правовою помощь. Анализируется действующее законодательство Украины, международно-правовые 
документы по правам человека, конституции некоторых зарубежных стран, государств бывшего СНД. На осно-
ве проведенного сравнительного анализа автором делается вивод о соотношении понятий «право на защиту» 
и «правовая помощь», предлагается авторское определение понятий «правовая помошь», «право на право-
вую помощь».
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У статті досліджуються термінологічні питання визначення деяких понять, пов’язаних з правом особи на правову 

допомогу. Аналізується чинне законодавство України, міжнародно-правові документи з прав людини та конституції 
деяких зарубіжних країн, держав колишнього СНД. На підставі проведеного порівняльного аналізу автором ро-
биться висновок щодо співвідношення понять «право на захист» та «правова допомога», пропонується авторське 
визначення понять «правова допомога» та «право на правову допомогу».

Ключові слова: правова допомога, адвокат, право на правову допомогу, право на захист, юридичні послуги.
The article deals with the determination of some terminological concepts associated with an right to legal aid. We analyze 

the current legislation of Ukraine, international instruments on human rights and the constitution of some foreign countries of 
the former CIS. Based on the comparative analysis the author concludes regarding the relationship between the concepts of 
«right to protect» and ««legal aid», the author proposes the definitions of «legal aid» and «the right to legal aid».
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РОЗДІЛ 10
СУДОУСтРІЙ; пРОКУРатУРа та аДвОКатУРа

актуальність теми дослідження. в україні три-
вають дискусії з приводу обсягу і змісту поняття 
«правова допомога», яке встановлене у ст. 59 кон-
ституції україни, а також у новому законодавстві – 
законі україни «про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність» 2012 р., законі україни «про безоплатну 
правову допомогу» 2011 р. різні підходи у визначен-
ні поняття «правова допомога» спостерігаються як 
у міжнародному праві, так і у праві окремих євро-
пейських країн. визначення сутності та змісту права 
на правову допомогу має не тільки теоретичний, але 
й практичний характер, оскільки без забезпечення 
цього права неможлива реалізація інших прав та сво-
бод людини.

науковий аналіз інституту правової допомоги 
здійснювався багатьма вченими, серед яких можна 
назвати: а.М. Бірюкову, о.а. Банчук, Є.ю. Бова, 
т.в. варфоломеєву, с.в. гончаренка, М.с. демко-
ву, о.л. жуковську, а.г. кучерену, Є.с. любовен-
ко, р.г. Мельниченко, о.д. святоцького, Є.г. тарло 
та інших. однак, по-перше, більшість досліджень 
було проведено до прийняття закону україни «про 
адвокатуру та адвокатську діяльність» 2012 р., за-
кону україни «про безоплатну правову допомогу» 

2011 р., кпк україни 2012 р. та без урахування їх 
положень, по-друге, прийняття нового законодавства 
україни викликає необхідність дослідження сутнос-
ті та співвідношення таких понять, закріплених в 
ньому, як «правова допомога», «право на захист», 
«юридична допомога», «представництво інтересів 
осіб», «юридичні послуги» та ін., з точки зору як не-
обхідності їх єдинообразного визначення у чинному 
законодавстві, так і практичного застосування. вка-
зане й обумовлює актуальність даного дослідження.

Мета статті – дослідити понятійний апарат про-
блематики та сформулювати визначення деяких з 
термінів та їх співвідношення: «правова допомога», 
«представництво інтересів особи», «право на за-
хист», «правові послуги», «право особи на правову 
допомогу».

викладення основного тексту. науковці різних 
галузей права висловлюють неоднозначні думки 
стосовно розуміння феномену «правова допомога», 
які відбиваються у дефініціях цього поняття. Без-
умовно, відмінності у підходах до розуміння тих чи 
інших правових явищ наочно демонструють їх бага-
тоаспектність, багатогранність, але безперечно і те, 
якщо юридична допомога як правове явище єдине, 
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має бути єдиним і поняття, що виражає його сут-
ність. аналіз точок зору науковців різних галузей 
права щодо визначення поняття «правова допомога» 
приводе до висновку, що найбільш розповсюджени-
ми серед них є наступні:

1) поняття «правова допомога» зводиться лише 
до реалізації функції захисту у кримінальному су-
дочинстві [1; 2, с. 17], або вважається, що право на 
правову допомогу це перш за все право на допомогу 
захисника у кримінальному процесі [3, с. 26];

2) правову допомогу розглядають в якості будь-
якої діяльності або дій, що мають правовий зміст і 
вчиняються визначеними в законі суб’єктами [4, 19; 
5, с. 42; 6, с. 130];

3) під правовою допомогою розуміють сприяння 
особам у вирішенні питань застосування норм права [7];

4) правову допомогу визначають як будь-який вид 
правових послуг, при цьому захист осіб від обвину-
вачення вважають однопорядковим із правовою допо-
могою поняттям, яке не охоплюється поняттям право-
ва допомога та не входе до останнього [8, с. 21; 9];

5) правову допомогу розглядають у якості будь-
якої допомоги правового характеру, що надається як 
платно, так і безоплатно на підставах та суб’єктами, 
передбаченими в законі. за критерієм платності (без-
оплатності) правова допомога відрізняється від пра-
вових послуг, які завжди надаються на платній осно-
ві згідно з положеннями цивільного кодексу україни 
[10, с. 23];

6) під правовою допомогою розуміють будь-
який вид допомоги, який надається адвокатами, на 
відміну від приватних юристів, які не є адвокатами 
(фахівці у галузі права), та юридичних осіб приват-
ного права (юридичних фірм, юридичних компаній 
тощо), що надають правові послуги. це пояснюється 
тим, що діяльність адвокатів не є підприємницькою, 
тоді як фахівці у галузі права та юридичні фірми ді-
ють з метою отримання прибутку і їх діяльність є 
підприємницькою [11, с. 27];

7) правова допомога – будь-який вид чи сукуп-
ність видів юридичної допомоги [12, с. 147].

Межі даної статті дозволяють разглянути лише 
деякі з вказаних точок зору. так, в. л. федоренко ви-
значає, що правова допомога покликана забезпечува-
ти захист прав людини в судовому та інших процесах 
[1]. аналогічну думку поділяє о. в. кузьменко, який 
розуміє можливість особи використовувати або за-
хищати свої права у будь-яких судах, компетентних 
ухвалювати рішення у цивільних, адміністративних 
справах тощо [2, с. 17].

Як відмічає Є.г. тарло, – можна точно стверджу-
вати, що право на юридичну допомогу – це, значною 
мірою, право на допомогу адвоката (захисника) у 
кримінальному процесі з гарантією оплати цієї до-
помоги з держбюджету за відсутності у підзахисного 
засобів [3, с. 26].

підтвердженням того, що правова допомога не 
зводиться до захисту у кримінальних справах і пред-
ставництву у цивільних спорах, можна знайти в ба-
гатьох законодавчих актах, що стосуються як ролі 
юристів взагалі, так і адвокатури зокрема. Хоча, іно-

ді, формулювання особливою чіткістю не відрізня-
ються і потребують роз’яснень.

так, у межах стандартів оон існує дещо роз-
ширене тлумачення права на правову допомогу. зо-
крема, це правова консультація бідним і незаможним 
особам, юридична допомога будь-яким законним 
способом та вчинення адвокатом правових дій для 
захисту інтересів клієнта та право на отримання 
правової допомоги в судах. у понятті правової допо-
моги об’єднують різні види правової допомоги, яка 
надається безкоштовно та за плату [13, с. 3].

рада Європи правову допомогу тлумачить як 
можливість особи використовувати або захищати 
свої права у будь-яких судах, право відшкодувати 
усі судові витрати, понесені особою, якій надається 
правова допомога у ході захисту своїх прав (гонорар 
адвоката, судовий збір, витрати на експертизу, від-
шкодування витрат свідків і витрати на переклада-
ча). від поняття «правової допомоги» розмежоване 
поняття «правової консультації», яка передбачає за-
безпечення особам, які перебувають в економічно 
несприятливому становищі, можливість одержання 
необхідної правової консультації з усіх питань, що 
можуть стосуватися їхніх прав та інтересів [4, с. 9].

у розумінні Європейського суду з прав людини 
право на правову допомогу є передумовою існуван-
ня та визначальною складовою ширшого за своїм об-
сягом та значенням права на доступ до суду, гаран-
тованого ст.6 конвенції про захист прав людини та 
основних свобод. «суд наголошує на переважному 
значенні забезпечення належного захисту прав об-
винуваченого. права кожної особи, обвинуваченої 
у вчиненні кримінального злочину, на ефективний 
адвокатський захист є одним з атрибутів справедли-
вого судового процесу» (комюніке секретаря суду 
рішення у справі «ван гейсегем проти Бельгії» від 
21 січня 1999 р.) [14, с. 56].

очевидно, що право на правову допомогу значно 
ширше, ніж право на допомогу адвоката у криміналь-
ному (і судовому взагалі) процесі, воно включає до себе 
дії пов’язані не лише з захистом чи представництвом 
особи – правова допомога може надаватися адвокатом 
поза межами їх реалізації – у будь-якій життєвій ситу-
ації, де адвокат може надавати поради, консультації, 
роз’яснення з питань чинного законодавства тощо. ра-
зом з тим, вказана позиція деяких вчених щодо трак-
тування сутності права на правову допомогу частково 
пояснюється тим, що загальне право на правову допо-
могу історично розвинулося з чисто процесуального 
права на допомогу адвоката [3, с. 27].

право на правову (юридичну) допомогу було за-
кріплене у конституціях срср 1936 р. (ст. 111) та 
1977 р. (ст. 158), а спеціальним законом, який регу-
лював механізм надання такої допомоги на профе-
сійній основі, був закон срср «про адвокатуру в 
срср» (1979 р.) [15]. у ці часи юридична допомога 
ототожнювалась з допомогою адвоката, а право на 
юридичну допомогу – з правом на допомогу адвока-
та у цивільних та кримінальних справах [12, с. 144].

історичний зв’язок права на правову допомогу з 
кримінально-процесуальними та конституційними 
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гарантіями простежується явно і сьогодні в багатьох 
основних законах зарубіжних країн, у більшості з 
яких на конституційному рівні особлива увага приді-
ляється забезпеченню правової допомоги лише осо-
бі, яка обвинувачується в скоєнні злочину. далеко не 
у всіх з них поняття «право на юридичну допомогу» 
і «право на допомогу (запрошення) адвоката» чітко 
розведені. 

так, юридичну допомогу як окреме та більш ши-
роке за своїм змістом поняття в порівнянні з правом 
на допомогу адвоката (захисника) виділяють консти-
туції азербайджану, арменнії, Білорусі, казахстану, 
росії, чехії, Хорватії [16; 17]. лише про право на 
допомогу адвоката йдеться в конституціях австрії, 
Болгарії, грузії, ірану, іспанії, Молдови, намібії, 
парагваю, польщі, румунії, таджикистану, естонії, 
юар, південної кореї, Японії [16; 17]. конституція 
киргизії говорить тільки про кваліфіковану правову 
допомогу, але замовчує про право на адвоката (за-
хисника). конституція португалії згадує про пра-
во на «юридичну інформацію та консультації» [16; 
17]. конституції Монголії, Мозамбіку, словаччини, 
туркменістану, узбекістану говорять про право на 
юридичну допомогу тільки стосовно до судового 
(кримінального) процесу [16; 17; 3, с. 26].

аналіз законодавства україни приводе до висно-
вку, що у ньому чітко розрізняються поняття захис-
ту та правової допомоги адвоката. так, в частині 1 
статті 59 конституції україни встановлюється пра-
во кожного на правову допомогу, а у частині 2 цієї 
ж норми вказується, що для забезпечення права на 
захист від обвинувачення та надання правової допо-
моги в судах та інших державних органах в україні 
діє адвокатура.

на рівні чинного законодавства визначено, що 
реалізація адвокатом функцій захисту та функції 
представництва є окремими видами надання право-
вої допомоги. так, відповідно до статті 1 закону про 
адвокатуру та адвокатську діяльність, правова допо-
мога визначається як «незалежна професійна діяль-
ність адвоката щодо здійснення захисту, представни-
цтва та надання інших видів правової допомоги 
клієнту» (виділено нами – т. в.) (п. 2) ст. 1 закону). 
в свою чергу під захистом закон розуміє вид адво-
катської діяльності (виділено нами – т. в.), що по-
лягає в забезпеченні захисту прав, свобод і законних 
інтересів підозрюваного, обвинуваченого, підсудно-
го, засудженого, виправданого, особи, стосовно якої 
передбачається застосування примусових заходів 
медичного чи виховного характеру або вирішується 
питання про їх застосування у кримінальному прова-
дженні, особи, стосовно якої розглядається питання 
про видачу іноземній державі (екстрадицію), а також 
особи, яка притягається до адміністративної відпо-
відальності під час розгляду справи про адміністра-
тивне правопорушення (п. 5) ст. 1 закону) [18].

у ході кримінального провадження право отри-
мати правову допомогу мають й інші учасники кри-
мінального провадження – потерпілий, цивільний 
позивач, цивільний відповідач, свідок. але надання 
правової допомоги цим учасникам процесу відбу-

вається поза межами забезпечення права на захист. 
саме тому особа, яка надає правову допомогу потер-
пілому, цивільному позивачу, цивільному відповідачу, 
свідку, повинна називатися адвокат-представник [19].

розглядаючи проблему співвідношення понять 
захисту та правової допомоги, т.в. варфоломєєва за-
значає: «конституція україни розрізняє поняття за-
хисту та правової допомоги, й абсолютно правильно, 
оскільки за змістом це різні поняття, відмінні один 
від одного види правової діяльності» [20, с. 3-5]. ра-
зом з тим з цією точкою зору можна погодитися лише 
частково. Як показує аналіз чинного законодавства, а 
також законодавства про адвокатуру та адвокатську 
діяльність, що діяло до його прийняття, надання пра-
вової допомоги завжди визначалось основним при-
значенням інституту адвокатури [15], а положення ст. 
59 конституції україни, яке закріплює конституційне 
право кожного на правову допомогу, за своєю суттю є 
гарантією реалізації, захисту та охорони інших прав і 
свобод людини і громадянина, і в цьому полягає його 
соціальна значущість. правова допомога адвоката як 
основний вид діяльності адвокатури може надаватися 
у різних видах судочинства – у кримінальному, ци-
вільному, адміністративному, конституційному, гос-
подарському, а також у сферах, не пов’язаних з діяль-
ністю органів досудового розслідування та суду – в 
органах державної влади, місцевого самоврядування, 
міжнародних установах тощо. у сфері адміністратив-
ного судочинства правова допомога трансформується 
у функцію захисту осіб, які притягується до адміні-
стративної відповідальності, у сфері кримінально-
го – у функцію захисту підозрюваного, обвинуваче-
ного, засудженого, осіб, які відбувають кримінальне 
покарання тощо. Характеризуючи співвідношення 
поняття «правова допомога» та «захист», вважаємо, 
що їх доцільно розглядати як загальне та приватне. 
право підозрюваного, обвинуваченого, засудженого 
та інших осіб на захист доцільно розглядати як при-
ватний випадок, елемент забезпечення права цих осіб 
на отримання правової допомоги. особливістю спів-
відношення вказаних категорій є те, що правову допо-
могу захисник надає у межах здійснення ним функції 
захисту, тому вона повинна відповідати меті захисту 
прав та законних інтересів осіб, щодо яких адвокат 
реалізує свої повноваження.

правова допомога може надаватися адвокатом у 
різних видах судочинства, а функція захисту є видом 
правової допомоги, яка реалізується у певної галузі, 
зокрема, – кримінально-процесуального права. це в 
повної мірі стосується і функції представництва, яка 
може здійснюватися у різних сферах судочинства – 
цивільному, господарському, конституційному, щодо 
певних осіб– і у кримінальному тощо. тому вважа-
ємо, що неможливо як: 1) зведення надання право-
вої допомоги лише до функції захисту, так і 2) ви-
значення понять «правова допомога» та «захист» як 
«різних, відмінних один від одного видів правової 
діяльності» або 3) твердження, що «захист осіб від 
обвинувачення є однопорядковим із правовою допо-
могою поняттям, яке не охоплюється поняттям пра-
вова допомога та не входить до останнього».
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з точки зору питання, що розглядається, уявляєть-
ся доцільним привести позицію російського законо-
давця. кпк рф прямо вказує, що захисник – особа, 
яка здійснює в установленому законом порядку за-
хист прав ті інтересів підозрюваних та обвинуваче-
них та надає їм юридичну допомогу при проваджен-
ні по кримінальній справі (ст. 49 кпк рф). тобто в 
упк рф мова йде про надання правової допомоги 
підозрюваному та обвинуваченому поряд з реаліза-
цією функції захисту цих осіб у ході провадження 
по кримінальним справам. таким чином, функція 
надання юридичної допомоги у кпк рф відокрем-
люється від функції захисту та встановлюється пара-
лельне існування двох функцій, які здійснює адвокат 
у кримінальному судочинстві росії – функції захисту 
та функції надання правової допомоги [21].

визнаючи важливість і корисність відміннос-
ті між загальним правом на юридичну допомогу та 
приватним правом на допомогу адвоката (захисни-
ка), Є.г. тарло вказує, що останнє складає все ж не 
просто приватний випадок, а важливий зміст першо-
го. невипадково, що з усіх видів юридичної допомо-
ги тільки допомога адвоката (захисника) безпосеред-
ньо регулюється конституційними нормами. право 
на інші види юридичної допомоги закріплюється 
найчастіше на рівні чинного законодавства [3, с. 26].

співвіднощення правової допомоги і захисту 
як загального та приватного підтверджується і по-
зицією конституційного суду україни, висловлену 
у рішенні № 23-рп/2009, від 30.09.2009 р. у справі 
про правову допомогу, відповідно до якої, право-
ва допомога є багатоаспектною, різною за змістом, 
обсягом та формами і може включати консультації, 
роз’яснення, складення позовів і звернень, довідок, 
заяв, скарг, здійснення представництва, зокрема в 
судах та інших державних органах, захист від обви-
нувачення тощо. вибір форми та суб’єкта надання 
такої допомоги залежить від волі особи, яка бажає її 
отримати [23].

за думкою конституційного суду україни, по-
ложення ч. 1 ст. 59 конституції україни «кожен має 
право на правову допомогу» треба розуміти як га-
рантовану державою можливість будь-якій особі не-
залежно від характеру її правовідносин з державни-
ми органами, органами місцевого самоврядування, 
об’єднаннями громадян, юридичними та фізичними 
особами вільно, без неправомірних обмежень отри-
мувати допомогу з юридичних питань в обсязі і фор-
мах, як вона того потребує [23]. отже, під правом на 
правову допомогу конституйним судом розумієть-
ся гарантована державою можливість кожної особи 
отримати таку допомогу в обсязі та формах, визна-
чених нею, незалежно від характеру правовідносин 
особи з іншими суб’єктами права. 

закон україни «про безоплатну правову допомо-
гу» визначає правову допомогу як надання правових 
послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав 
і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і 
свобод, їх відновлення у разі порушення. відповід-
но до закону, правові послуги – надання правової 
інформації, консультацій і роз’яснень з правових 

питань; складення заяв, скарг, процесуальних та 
інших документів правового характеру; здійснення 
представництва інтересів особи в судах, інших дер-
жавних органах, органах місцевого самоврядування, 
перед іншими особами; забезпечення захисту особи 
від обвинувачення; надання допомоги в забезпечен-
ні доступу особи до вторинної правової допомоги та 
медіації [22].

закон україни «про адвокатуру та адвокатську 
діяльність» від 5 липня 2012 р. серед визначення 
основних термінів у статті 1 не наводить поняття 
«правова допомога», але зі змісту поняття «адвокат-
ська діяльність» можливо зробити висновок, щодо 
його розуміння законодавцем. так, у пункті 2) части-
ни 1 даної норми вказується, що «адвокатська діяль-
ність – незалежна професійна діяльність адвоката 
щодо здійснення захисту, представництва та надання 
інших видів правової допомоги клієнту», а у п 6) цієї 
ж норми закріплено, що під іншими видами право-
вої допомоги слід розуміти види адвокатської діяль-
ності з надання правової інформації, консультацій і 
роз’яснень з правових питань, правового супроводу 
діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесу-
альних та інших документів правового характеру, 
спрямованих на забезпечення реалізації прав, сво-
бод і законних інтересів клієнта, недопущення їх по-
рушень, а також на сприяння їх відновленню в разі 
порушення [18].

отже, під правовою допомогою в законодавстві 
україни розуміється реалізація адвокатом своїх по-
вноважень при здійсненні функцій захисту, пред-
ставництва, а також при наданні правової інформа-
ції, консультацій і роз’яснень з правових питань, 
правового супроводу діяльності клієнта, складен-
ня заяв, скарг, процесуальних та інших документів 
правового характеру, спрямованих на забезпечення 
реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, 
недопущення їх порушень, а також на сприяння їх 
відновленню в разі порушення.

але правову допомогу можуть надавати не лише 
адвокати, а інші фахівці в галузі права, приватні осо-
би права та інші суб’єкти надання правової допомо-
ги. пропонуємо наступне визначення правової допо-
моги, яке на наш погляд, найбільш повно розкриває 
його сутність: правова допомога – це встановлена 
законодавчими гарантіями діяльність суб’єктів на-
дання правової допомоги, спрямована на забезпе-
чення реалізації, захист або відновлення прав та сво-
бод особи, яка може надаватися на договорній основі 
(оплатно чи безоплатно) або суб’єктами публічно 
забов’зязаними для здійснення такої діяльності.

під правом особи на правову допомогу, слід ро-
зуміти гарантоване державою право кожної особи на 
отримання від суб’єктів надання правової допомоги 
в обсязі та формах, визначених нею та незалежно від 
характеру правовідносин особи з іншими суб’єктами 
права, встановлених в законі видів правової допомо-
ги з метою забезпечення реалізації, захисту або від-
новлення прав та свобод особи.

Хоча конституція та чинне законодавство украї-
ни не містить терміна «право на кваліфіковану право-
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ву допомогу», обмежуючись використанням терміна 
«право на правову допомогу», проблема отримання 
кожним дійсно якісної правової допомоги є, безпе-
речно, актуальною на сьогодні й потребує окремого 
дослідження.

висновки. загальне право на правову допомогу 
історично розвинулося з чисто процесуального пра-
ва на допомогу адвоката. історичний зв’язок права 
на правову допомогу з кримінально-процесуальни-
ми та конституційними гарантіями простежується 
і сьогодні в багатьох основних законах зарубіжних 
країн, у більшості з яких особлива увага приділяєть-
ся забезпеченню правової допомоги лише особі, яка 
обвинувачується в скоєнні злочину. 

Характеризуючи співвідношення поняття «пра-
вова допомога» та «право на захист», вважаємо, що 
їх доцільно розглядати як загальне та приватне. пра-
вова допомога може надаватися адвокатом у різних 
видах судочинства, а функція захисту є видом право-
вої допомоги, яка реалізується у певної галузі, зокре-
ма, – кримінально-процесуального права.

правова допомога – це встановлена законодавчи-
ми гарантіями діяльність суб’єктів надання правової 
допомоги, спрямована на забезпечення реалізації, 
захист або відновлення прав та свобод особи, яка 
може надаватися на договорній основі (оплатно чи 
безоплатно) або суб’єктами, публічно зобов’язаними 
для здійснення такої діяльності.
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