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рмується. З огляду на це, одним із першочергових завдань є вихован-
ня молодих юристів в Україні з усвідомленням їх соціальної ролі як 
захисника прав людини. 

______________________ 
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
 
 З початком розбудови демократичної держави Україна перш за 

все основоположним принципом закріпила, що людина, її життя і 
здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в 
Україні найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Дер-
жава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і за-
безпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави [1]. 
Держава Основним Законом України закріпила за собою конститу-
ційно-правові гарантії дотримання та захисту прав та свобод людини і 
громадянина. Це право має загальний характер та є невід’ємним для 
кожного. Також слід зазначити, що правова допомога гарантується 
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Основним Законом України на безоплатній основі, так стаття 59 Кон-
ституції України закріплює право на отримання безоплатної правової 
допомоги, у випадках, передбачених законом. Крім того, гарантуван-
ня кожному права на правову допомогу є не тільки конституційно-
правовим обов'язком держави, а й дотриманням взятих Україною мі-
жнародно-правових зобов'язань відповідно до положень Загальної де-
кларації прав людини 1948 року, Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод 1950 року, Міжнародного пакту про грома-
дянські і політичні права 1966 року тощо [2]. Хоча у сфері права 
Україна, справедливо визнана однією з провідних та гуманізованих 
держав світу, то економічно не займає лідируючі позиції, а це свід-
чить про те, що не всі люди, перебуваючи під юрисдикцією нашої 
держави можуть дозволити собі скористатися коштовною кваліфіко-
ваною правовою допомогою. Таким чином з метою надання безопла-
тної правової допомоги для реалізації конституційного права насе-
лення з питань захисту прав і свобод людини держава забезпечила 
виникнення та розвиток центрів безоплатної правової допомоги. 

 Темі про надання та розвиток безоплатної правової допомоги 
приділяли увагу такі науковці : А.М. Бежевець, С.Я. Фурса, С.В. Гон-
чаренко, Є.Ю. Бова, А.Я. Дубинський, І.Ю. Гловацький та інші.    

 Актуальність даної теми продиктована тим, що в нелегкі часи 
особливу увагу держава повинна приділяти незахищеним верствам на-
селення, адже від того як держава піклується про своїх громадян і за-
лежить захист суверенітету та збереження цілісності суспільства в ці-
лому. До, відносно недавнього часу, Україна реалізовувала обов’язок 
надавати правову допомогу досить скуто, адже реалізація права на 
кваліфіковану правову допомогу була неможлива в повному обсязі для 
всіх потребуючих, а надавалася тільки малозабезпеченим особам при 
обвинуваченні у вчиненні кримінального правопорушення. 

 Прийнятий Закон України «Про безоплатну правову допомогу» 
надав можливість більшій кількості населення отримати безоплатну 
правову допомогу, яка гарантується державою. Згідно з цим законом 
право на безоплатну правову допомогу - гарантована Конституцією 
України можливість громадянина України, іноземця, особи без грома-
дянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захи-
сту, отримати в повному обсязі безоплатну первинну правову допомогу, 
а також можливість певної категорії осіб отримати безоплатну вторинну 
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правову допомогу у випадках, передбачених цим Законом [3]. 
 Поряд із первинною правовою допомогою багато категорій осіб 

мають право отримувати безоплатну вторинну правову допомогу, як 
вид державної гарантії, що полягає у створенні рівних можливостей 
для доступу осіб до правосуддя. Згідно Законом України «Про безо-
платну правову допомогу» право на вторинну правову допомогу мають 
наступні категорії осіб: 1) особи, які перебувають під юрисдикцією 
України, якщо їхній середньомісячний дохід не перевищує двох розмі-
рів прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого відповід-
но до закону для осіб, які належать до основних соціальних і демогра-
фічних груп населення, а також інваліди, які отримують пенсію або 
допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб - на всі види 
правових послуг, 2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені ба-
тьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих об-
ставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних дій чи збройного 
конфлікту, 3) внутрішньо переміщені особи - на всі види правових по-
слуг, 4) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на 
облік як внутрішньо переміщених осіб, 5) особи, до яких застосовано 
адміністративне затримання та особи, до яких застосовано адміністра-
тивний арешт, 6) особи, які відповідно до положень кримінального 
процесуального законодавства вважаються затриманими та особи, сто-
совно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 
тощо [3]. Перелік таких осіб визначається в ст.14  Закону України 
«Про безоплатну правову допомогу» є достатньо широким та вичерп-
ним, що дозволяє зробити висновок про те, що безоплатна правова до-
помога є достатньо доступною. Для сприяння доступності вищезазна-
чених послуг в Україні розширюється також і мережа центрів вторин-
ної безоплатної правової допомоги, яка на сьогодні налічує більш ніж 
100 центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у кож-
ній з областей, та продовжує збільшуватися, а також близько 350 бюро 
правової допомоги [4], які є самостійними відділами місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги та відповідно до по-
кладених завдань розповсюджує інформацію у сфері захисту прав, 
свобод і законних інтересів громадян, проводить тематичні семінари, 
лекції, здійснює прийом осіб, які звертаються до місцевого центру для 
отримання безоплатної первинної правової допомоги та безоплатної 
вторинної правової допомоги, роз'яснює положення законодавства у 
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сфері надання безоплатної правової допомоги та порядок отримання 
такої допомоги, забезпечує реєстрацію звернень осіб про надання без-
оплатної правової допомоги у встановленому порядку тощо. Вичерп-
ний перелік компетенції бюро закріплений в Типовому положенні 
«Про бюро правової допомоги місцевого центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги» [5].   

 Як висновок можна додати те, що безоплатна правова допомога в 
Україні розширює географію, для розбудови системи безоплатної пра-
вової допомоги в Україні застосовується комплексний підхід, який по-
єднує правові, організаційні та економічні заходи, сформовано мережу 
центрів, що забезпечує належний доступ до правової допомоги. 
Мін’юст також забезпечує підвищення кваліфікації адвокатів, які нада-
ють безоплатну правову допомогу, та працівників центрів з надання бе-
зоплатної вторинної правової допомоги. В Україні планово та позапла-
ново проводяться інформаційні кампанії з метою роз’яснення населен-
ню їхніх прав та можливостей на безоплатну правову допомогу. Інфор-
маційна роз’яснювальна робота проводитися також серед адвокатів, ор-
ганів, уповноважених здійснювати затримання, арешт чи взяття під вар-
ту, органів місцевого самоврядування та громадських організацій щодо 
відповідних прав та обов’язків, а також механізмів їх реалізації.  

 Вважаю, що прийняття Закону України «Про безоплатну право-
ву допомогу забезпечило реалізацію закріпленого статтею 59 Консти-
туції України права кожного на правову допомогу. 
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