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ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІН ЗАКОНОДАВСТВА  
УКРАЇНИ У СФЕРІ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ  

ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
 
Однією із гарантій соціальної справедливості будь-якого суспіль-

ства є достатній рівень юридичної обізнаності і можливості отриман-
ня безоплатної кваліфікованої правової допомоги. Під безоплатною 
правовою допомогою слід розуміти професійну, гарантовану держа-
вою діяльність відповідних спеціалістів щодо надання правових пос-
луг на безоплатній основі, спрямованих на реалізацію та захист прав, 
свобод, законних інтересів осіб, які звернулись за допомогою. 

У 2011 році в Україні було прийнято Закон «Про безоплатну пра-
вову допомогу», яким визначено право кожного громадянина України 
на отримання безоплатних правових послуг, спрямованих на забезпе-
чення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих 
прав і свобод, їх відновлення у разі порушення, а також державні га-
рантії щодо надання безоплатної правової допомоги. З метою врегу-
лювання певних етапів здійснення уповноваженими особами своїх 
професійних обов’язків, поліпшення умов надання послуг особам, які 
потребують правової допомоги чи  захист прав до Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» були внесені пені зміни, а саме: 
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- визначено обмежену кількість звернень осіб на безоплатну вто-
ринну правову допомогу, які мають право на отримання такої допо-
моги не більше шести разів протягом бюджетного року та не більше 
ніж за шістьома дорученнями/наказами про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги, виданими центрами з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги; 

- передбачено нового суб’єкта надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, якого визначає центр з надання безоплатної пра-
вової допомоги, тобто їхнього фахівця, який виступатиме у сферах 
трудових відносин, відносинах пов’язаних із представництвом мало-
літніх та неповнолітніх.  

Один із недоліків у зміні Закону України «Про безплатну правову 
допомогу»: «За логікою статей 16, 17 цього закону – такі Центри ма-
ють право на складення процесуальних документів за зверненням 
суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. Тобто ад-
вокати, які не включені до Реєстру адвокатів, що надають безоплатну 
правову допомогу не мають право надавати вторинну правову допо-
могу, в той час коли Центри та їх службовці (які не є адвокатами) – 
можуть», що призводить до певного парадоксу [1]. 

- доповнено підстави припинення надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, які виникають у випадку, коли особа оголошуєть-
ся в розшук у кримінальному провадженні чи якщо вона визнається 
безвісно відсутньою або оголошена померлою; 

- доповнені підстави заміни адвоката або працівника Центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги (повної або часткової 
втрати працездатності, смерті адвоката або працівника Центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги; відмови адвоката 
або працівника Центру з надання безоплатної вторинної правової до-
помоги від виконання доручення/наказу Центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги з підстав, передбачених законом; 
зміни підсудності провадження або справи чи підслідності криміна-
льного правопорушення; припинення дії договору про надання безо-
платної вторинної правової допомоги; неналежного надання безопла-
тної вторинної правової допомоги працівником Центру з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги; припинення трудового дого-
вору з працівником Центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги; зупинення або припинення права на зайняття адвокатською 



Безоплатна правова допомога в Україні: шляхи подальшого розвитку … 

136 

діяльністю) [2]. 
Стаття 15 Цивільного процесуального кодексу України закріплює 

те, що особа, яка бере участь у справі, має право на правову допомогу, 
що надається адвокатами або іншими фахівцями у галузі права, зок-
рема на безоплатну, яка надається в порядку, визначеному відповід-
ним Законом. 

У ч. 2 та 3 ст. 10 Закону України «Про судоустрій та статус суд-
дів» зазначено, що кожен є вільним у виборі захисника своїх прав. 
Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання пра-
вової допомоги в процесі вирішення справ у судах в Україні діє адво-
катура. Проаналізувавши нормативно-правові акти, які регламенту-
ють захист прав, свобод та законних інтересів можна дійти висновку, 
що основним кваліфікованим суб’єктом, який може надати як пер-
винну, так і вторинну правову допомогу є адвокат [3, с. 81]. 

Тобто, як було вже вище зазначено працівники Центру безоплат-
ної правової допомоги не є адвокатами і отже не можуть надавати по-
слуги, які пов’язані із захистом прав, свобод та законних інтересів 
особи. Відповідно до більшості нормативно-правових актів, які зазна-
чають адвоката як захисника прав, свобод та законних інтересів осіб і 
те, що він досвідченіший практик у правовій сфері та має вищу юри-
дичну освіту на відміну від працівників даного Центру.  

Існує ще один недолік, який зазначила у 2015 році Національна 
асоціація адвокатів України, а саме: «Управління системою БПД дер-
жавою через Міністерство юстиції також зробило свій внесок у здійс-
нення неналежного впливу на розподіл справ серед адвокатів БПД. 
Адвокати БПД отримують дуже різний доступ до справ, які призна-
чаються їхніми відповідними центрами, що було виявлено і в скаргах, 
які отримала Національна асоціація адвокатів України, і в інформації 
щодо призначення справ, яка є у вільному доступі [4, с.10]. 

Отже, безоплатна правова допомога все ж таки потребує подаль-
шого удосконалення у законодавстві, а саме підвищення кваліфікації 
в правовій сфері працівниками Центру БПД, а також збільшення на-
гляду уповноваженими особами за розподілом доручень адвокатам з 
безоплатної правової допомоги і їхньому належному виконанню. 

_______________________ 
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В умовах євроінтеграції України виникає необхідність удоскона-

лення органів прокуратури. Про це свідчить, зокрема те, що 26 верес-
ня 1995 року Парламентська Асамблея Ради Європи зазначила, що 
Україна повинна реформувати орган прокуратури, який буде відпові-
дати європейським стандартам. І ось, на сьогоднішній момент, коли 
минуло вже 20 років ми досі обговорюємо питання щодо поліпшення 
цього органу в умовах європейської інтеграції. Враховуючи те, що 
Україна – правова держава, та Конституція проголошує принцип вер-
ховенства права, суспільство повинно бути зацікавлене, в тому, щоб 
даний принцип був належним чином гарантований не тільки форма-
льно, а ще й фактично.  

Однією з таких гарантій є належне виконання своїх обов’язків 
прокурорами та поліпшення законодавства щодо їх діяльності. Тому, 
це питання важливе не тільки для прокурорів та державних посадових 


