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БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА ЯК ЗАСІБ ЗАХИСТУ  
ПРАВ ТА СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ 

 
Стан забезпечення надання безоплатної правової допомоги в Україні 

знаходиться в центрі уваги вітчизняних спеціалістів у цій галузі,ця проблема 
вже розглядалася: Омельченко Т. В., Титикайло Р. С., Удод М.В., Стаматіної 
М. В., Чебаненко А., Гнатів О. М., Оверчук С.В. та ін. 

Правова захищеність особи визначається не тільки ефективністю діяль-
ності органів що ведуть боротьбу зі злочинністю, забезпечують суспільну 
безпеку, нагляд за дотриманням законів та правосуддя,але й рівнем розвитку 
правового виховання, можливості отримати у необхідних випадках правові 
поради або допомогу. Ефективність регламентації інституту правової допо-
моги залежить перш за все від досконалості термінів, які складають понятій-
ний апарат інституту правової допомоги. Цікавим з цього прикладу є питання 
про законодавче закріплення терміну «правова допомога». 

Право кожного на правову допомогу, закріплено у ст. 59 Конституції 
України, є правовою гарантією забезпечення реалізації закріплених прав і 
свобод людини і означає гарантовану Конституційну можливість фізичної 
особи одержати юридичні (правові) послуги.[3] 

Соціально-економічні зміни в українському суспільстві, процеси глоба-
лізації та інформатизації, наміри України щодо інтеграції в європейську спі-
льноту зумовили нові вимоги до формування системи безоплатної правової 
допомоги та безпосередньої участі у цьому процесі органів публічної влади.  

Ефективне функціонування системи безоплатної правової допомоги в 
Україні має забезпечуватись шляхом створення моделі управління, в якій ви-
конавча влада несе відповідальність за організацію та ефективну роботу сис-
теми, а відтак, відсутність будь якої передбаченої чинним законодавством 
України відповідності за ненадання, несвоєчасне або неякісне надання безо-
платної правової допомоги, а також відсутність механізму притягнення по-
рушників до відповідальності, не гарантує ефективного функціонування сис-
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теми безоплатної правової допомоги. Безоплатна правова допомога в Україні 
надається органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування 
в межах їх владних та делегованих повноважень; юридичними особами пуб-
лічного права, утвореними органами місцевого самоврядування; правоохо-
ронними органами; юридичними особами приватного права; недержавними 
правозахисними організаціями, юридичними клініками, фондами тощо; нота-
ріусами та адвокатами, адвокатськими об’єднаннями. Захист прав і свобод 
людини здійснюється у вигляді надання їй кваліфікованої безоплатної право-
вої допомоги вище зазначеними суб’єктами. 

Завдання, які покладені на суб’єктів з надання безоплатної правової до-
помоги вбачається у наступному: 

 - роз’яснення особі її правового становища у межах правовідносин, 
учасником яких вона виступає (права і обов’язки особи, та юридичні наслід-
ки її дій чи бездіяльності), а також правового становища інших учасників 
правовідносин; 

 - надання юридичної консультації і роз’яснень з юридичних питань, 
усних і письмових довідок щодо законодавства (тлумачення суті норм права, 
які необхідно застосовувати в тій чи іншій ситуації); 

- роз’яснення можливих способів і засобів захисту, забезпечення і від-
новлення прав та законних інтересів особи; 

 - надання кваліфікованої поради, щодо вибору найбільш сприятливої 
поведінки особи, в обставинах, що склалися, для отримання нею бажаного 
результату; 

 - складання скарг, заяв, клопотань, звернень та інших документів юри-
дичного характеру; 

 - здійснення представництва інтересів особи у конституційних, цивіль-
них, адміністративних, кримінальних правовідносинах» 

 - захист прав та інтересів особи шляхом застосування юридичних знань 
і здійснення, у встановленому законом порядку, процесуальних повнова-
жень.[2] 

На території України діє один координаційний центр з надання ПД , 
строверий при Міністерстві Юстицій у місті Києві. Положення про Коорди-
наційний центр затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 
06.06.2012 № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання право-
вої допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних ро-
біт при Міністерстві юстиції».[1] 

Відповідно до вказаного положення Координаційний центр з надання 
правової допомоги метою діяльності центру є формування в Україні ефекти-
вної системи безоплатної правової допомоги, забезпечення її доступності та 
якості. 

Регіональних центрів з надання БВПД є в кожній області України, яких 
налічуємо 24. Проаналізувавши динаміку звернень громадян за 2016 рік, най-
більше звернень було зафіксовано саме в Дніпропетровсікій області 28 206 
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звернень, на другому місці Вінницька область 20 836, на третьому Одеська 
область 18 664 звернення. 

На жаль, в Україніситуація з наданнямбезоплатноївторинноїправо-
воїдопомоги до 2012 р. була вельми невтішною. Цепризводило до прийнят-
тячисленнихрішеньЄвропейського суду з прав людинипротиУкраїнищодопо-
рушеннявимогКонвенції про захист прав людини та основоположних свобод 
у частині права на справедливий суд, призначеннязахисника та забезпечення 
людей безоплатною правовою допомогою.[5] 

Актуальність питання про створення дієвої системи безоплатної право-
вої допомоги сьогодні не викликає сумніву. В Україні діє значна кількість 
нормативно-правових актів, які визначають правовий статус особи у різних 
сферах суспільного життя. Але у багатьох випадках громадяни, навіть знаю-
чи, що їх певне право чи обов`язок регламентовані в законі, не обізнані з 
процедурою їх реалізації. Загальновідомим фактом є те, що для пересічного 
громадянина надання безкоштовної правової допомоги є нагальною потре-
бою, оскільки правова допомога, яка надається адвокатами, юридичними фі-
рмами, на жаль, сьогодні є доступною не для всіх категорій населення.  

Виходячи з цьогослідзазначити, щобезоплатнапервиннаправовадопомо-
гавключає в себе таківидинаданняправовихпослуг, зокрема: 

· наданняправовоїінформації; 
· наданняконсультацій і роз’яснень з правовихпитань; 
· складеннязаяв, скарг та іншихдокументів правового характеру 

(крімдокументівпроцесуального характеру); 
· наданнядопомоги в забезпеченні доступу особи до вторинноїпра-

вовоїдопомоги та медіації. 
Cлідвідмітити, щоосновнінапрямирозвиткусистемибезоплатноїправо-

воїдопомоги й механізмиїї державного регулюваннямають бути конкретизо-
ванірозвиненоюзаконодавчою базою, достатнім та ефективнимбюджет-
нимфінансуванням, досконалопродуманою та виваженоюконцепцією, з 
урахуванням передового досвідуіншихкраїн, аджесаме на державу покладе-
нообов’язокщодозабезпечення особи правовою допомогоюналежногорівня. 
Такіобов’язкиобумовлюютьнеобхідністьвизначення в законах України, ін-
шихправових актах порядку, умов і способівнаданняцієїдопомоги. 

Дивлячись на досвідзарубіжнихкраїн, підставностверджувати, щознач-
нимкроком на шляху до вирішенняпроблемибезоплатноїправовоїдопомоги в 
Україні, стало впровадженняюридичнихклінік, якістворюються як струк-
турніпідрозділивищогонавчального закладу і займаютьсянаданнямюридич-
ноїдопомогисоціальнонезахищенимверствамнаселення на безоплатнійоснові. 

Завдякисвоємуфункціонуваннююридичнаклінікастворюєумови для за-
лученнястудентів-правників до практики та наданнябезкоштовноїправо-
воїдопомогитим, хтоїїпотребує.Тобтотакадіяльністьмістить в собі два компо-
ненти: соціальний (безкоштовнаправовадопомога) та навчальний (вдоскона-
ленняпрактичнихзнань та уміньстудентів).  
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Юридичнаклініка — цеструктурнийпідрозділюридичного факультету 
абовищогонавчального закладу, у рамках якогостудентинадаютьбез-
коштовніюридичніконсультації особам, що не маютьможливостізвернутися 
за платною юридичноюдопомогою.[4] 

Юридичнаклінікакерується у своїйдіяльності такими основними прин-
ципами:  

1) законності; 
2) об’єктивності;  
3) безвідплатностінаданняправовоїдопомоги; 
4) повногоінформуванняклієнта про правила роботиюридич-

ноїклініки;  
5) прозорості;  
6) компетентності та добросовісності.  
Висновки. Отже, головною метою цього правового інституту є поєд-

нання інтересів громадян, що потребують правової допомоги і неспроможних 
оплатити послуги юриста, та студентів, зацікавлених в отриманні практичних 
знань та набутті навичок процесуальної діяльності, які сприятимуть їх май-
бутньому працевлаштуванню і кар'єрі.  

Європейськийпідхід у питаннінаданнябезоплатноїправовоїдопомогиза-
лишаєтьсянезмінним і полягає у невід’ємності реального права на правову-
допомогу та права на реальний доступу до суду, яке, у свою чергу, є ключо-
воюскладовою права на справедливий і відкритийрозглядупродовжрозумного 
строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом, питання-
щодоцивільних прав та обов’язків особи абовстановленнякримінальногооб-
винувачення, висунутогопротинеї, гарантованого ст. 6 Конвенції про захист 
прав людини та основоположних свобод в інтерпретаціїцього права в преце-
дентнійпрактиціЄвропейського суду з прав людини. Якщо звернути увагу на 
зовнішню оцінку лідерів провідних країн світу то можемо стверджувати,що 
Україна – серед лідерів надання безоплатної правової допомоги. 
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