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СУБ’ЄКТИ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ БЕЗОПЛАТНОЇ  
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Україна — це наша Батьківщина, країна багата на родючі ґрунти 
та щедрих людей. Саме наша держава робить зараз величезні кроки 
до змін і одним із них є поява 7 років назад Закону України «Про без-
оплатну правову допомогу», що легалізує функції допомоги та право-
ву консультацію в різноманітних організаціях. Правова допомога це 
те чого потребує людина в будь-якій життєвій ситуації, адже склад-
нощі можуть зустрітися як при оформленні договору так і при захисту 
своїх прав у суді. Однак чи має право на існування далі безоплатна 
правова допомога, чи має вона перспективи в подальшому та чи пот-
рібно встановлювати певні обмеження до суб’єкта, який може зверну-
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тися, саме на це я хочу звернути свою увагу. 
Дане питання в своїх наукових працях розглядало невелике коло 

вчених, серед них хочу назвати таких, як Бежевець А.М., Лоджук М. 
Т., Морєву К.І., Іванцову А.В. та ін. 

Переходячи до розгляду даного питання варто звернути увагу, що 
відповідно до ст. 7 Закону України «Про безоплатну правову допомо-
гу» - безоплатна первинна правова допомога – вид державної гарантії, 
що полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх 
реалізації, відновлення у випадку їх порушення та порядок оскаржен-
ня рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових і службових осіб. На мою думку, 
вищезазначене поняття можна висловити лише в декількох словах, а 
саме безоплатна первинна допомога—це допомога, яка надається 
державою безкоштовно задля підвищення правосвідомості людини та 
для вирішення питань з правового боку. Гадаю, що це було б зрозумі-
ліше та простіше для звичайного громадянина. 

Після визначення поняття первинної правової допомоги, варто ви-
значити ціль з якою вона створюється, так у свої роботі Лоджук М.Т. за-
значила, щоб допомогти пересічному громадянину, який не володіє 
спеціальними юридичними знаннями та навичками, щоб ефективно ви-
користовувати правові засоби для реалізації та захисту своїх інтересів, 
породжують необхідність в допомозі юриста-професіонала. [4,c.83] 

Головним елементом даного питання виступають суб’єкти, так як 
відповідно до законодавства нашої країни  є усі особи, які перебува-
ють під юрисдикцією України, тобто можна зазначити, що будь-хто 
може звернутися за допомогою до органів місцевого самоврядування, 
фізичних чи юридичних осіб приватного права та інших перелічених 
органів, які уповноважені її надавати. Це досить добра новина, що 
право на звернення отримання безоплатної первинної правової допо-
моги мають усі, і тут потрібно наголосити на мою думку на слові «пе-
рвинна», адже для надання безоплатної вторинної правової допомоги 
уже встановлюються певні критерії, яким мають відповідати особи, 
точніше вони мають бути однією з перелічених категорій у законі. 

Суб’єктами ж надання безоплатної первинної правової допомоги 
можуть бути і органи виконавчої влади, органи місцевого самовряду-
вання, фізичні та юридичні особи приватного права, а також спеціалі-
зовані установи.[2] Для особи відкриваються так би мовити простори 
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та свобода вибору до кого звернутися. 
Щодо перспектив розвитку варто згадати думку Бежевець А.М. 

та Морєвої К.І вони у своїй роботі зазначили, що прийняття Закону 
України «Про надання безоплатної правової допомоги» було досить 
доцільним, та в подальшому сприятиме державі у забезпеченні нале-
жного виконання міжнародних зобов’язань у сфері захисту прав лю-
дини, запровадженні європейських стандартів у галузі надання право-
вої допомоги та доступу до правосуддя.[3,c.126] Я згідна в повному 
обсязі з цією думкою, адже і справді це є великий крок держави, який 
дасть можливість враховувати та виконувати захист прав людини, са-
ме вони зараз набирають все більших обертів та стають актуальними 
на міжнародній арені. На мою думку, людина є найважливішою цін-
ністю для країни, адже так в Конституції України статті 3 зазначено, 
що «людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і 
безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.»[1], а з 
цього і випливає, що і захист її прав та інтересів, а також допомога в 
цьому є головним обов’язком держави. 

Щодо суб’єкта надання досить вдало в своїй науковій роботі За-
боровський В.В. виділив адвокатуру, так як він гадає, що це є позити-
вна позиція українського законодавства[5,c.249], адже і справді адво-
кат, який завжди тісно пов’язаний зі своїми клієнтами може найбільш 
повно заглибитися в ситуації, так в подальшому дати допомогу осо-
бам, які будуть її потребувати. 

Тож підводячи підсумки, варто зазначити, що перспективи розви-
тку безоплатної правової допомоги, а саме збільшення кругу 
суб’єктів, які її надають, суттєво буде змінюватися, що виведе нашу 
країну на зовсім новий рівень, та дасть розуміння того, що держава 
піклується перш за все за добробут кожного з нас. 
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ПРО ТАНДЕМ ОСНОВНИХ ПРОВАЙДЕРІВ  

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
 

Тривалий час безоплатні юридичні консультації, захист та пред-
ставництво для багатьох пересічних українців були недосяжною пос-
лугою. Більшість з числа вразливих верств населення просто не мали 
змоги оплачувати послуги адвоката або ж взагалі були позбавлені до-
ступу до професійної правової допомоги, а це в свою чергу зумовлю-
вало неможливість фахового представництва в суді. Ситуація, яка 
склалася, створювала вкрай нерівні умови серед громадян та взагалі 
не сприяла їх довірі до державних установ, що вже говорити про віру 
у справедливість системи правосуддя, що є важливим для розвитку 
ефективних механізмів реалізації демократі. 

Яка ж ситуація склалася на сьогоднішній день? Чи є у простого 
перехожого громадянина можливість скористатися безоплатною пра-
вовою допомогою та якщо так, як реалізувати це право? 

Відповідь знайдено – з ухваленням Закону «Про безоплатну 
правову допомогу» [4] в червні 2011 року Україна поклала на себе зо-
бов’язання щодо правового захисту соціально-вразливих верств насе-
лення і покращення доступу до системи правосуддя через надання бе-
зоплатної правової допомоги.  

За словами П. Петренка, «Система безоплатної правової допомо-
ги діє. І це дійсно один з найбільш успішних соціальних проектів Міні-
стерства юстиції України, Уряду та наших міжнародних партнерів». 

Лише декілька фактів: 

- система надання безоплатної правової допомоги в Україні – 


