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ПРАВО НА ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

 
Актуальність даного питання все більше набирає обертів у правовій сис-

темі. Передусім у тому, що на сьогоднішній день важливе місце посідає саме 
забезпечення правової допомоги особам, котрі її потребують.  

Адже якщо в особи немає коштів на захисника, то вона може скориста-
тися безоплатною професійною правовою допомогою спеціаліста в даній 
сфері. Саме це право є одним із головніших прав людини і громадянина, яке 
закріплене у ст. 59 Конституції України [1, ст.15]. Кожна людина повинна 
мати право на надання консультацій та пояснень з тих чи інших правових пи-
тань, а також мати право на представництво інтересів у судах та забезпечення 
захисту від обвинувачень.  

Як наголошує Ю.Т. Шрамко, розглядати правову допомогу як дії, спря-
мовані на реалізацію та захист прав, свобод та законних інтересів особи, яка 
звертається за допомогою; ці дії повинні відповідати визначеним принципам 
їх надання, вчинятися зазначеними в законі суб’єктами, які мають відповід-
ний рівень кваліфікації [2, с. 151].  

На теперішній час існує багато понять щодо правової допомоги, а також 
в різних джерелах можна зустріти пояснення:  

- правова допомога – це будь-який вид правової допомоги, за винятком за-
хисту особи від обвинувачення у кримінальних справах, який є однопорядко-
вим з правовою допомогою поняттям і не включається до останнього [3, с. 21];  

- правова допомога – це будь-який вид допомоги, який надається адво-
катами, на відміну від приватно-практикуючих юристів, які не є адвокатами 
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(фахівці у галузі права), та юридичних осіб приватного права (юридичних 
фірм, юридичних компаній), що надають правові послуги;  

- правова допомога – це будь-яка допомога правового характеру, яка на-
дається безоплатно на підставах, визначених законом, та суб’єктами, перед-
баченими у законі [4].  

За критерієм оплатності (безоплатності) правова допомога відрізняється 
від правових послуг, які завжди надаються на платній основі згідно з положен-
ням Цивільного кодексу України [5]. Держава через відповідні органи забезпе-
чує це право громадянам, а саме відповідно до чинного законодавства України 
цими органами є державні органи які компетентні в цьому питанні, тобто в на-
данні правової допомоги; адвокатура України;  суб’єкти, які здійснюють підп-
риємницьку діяльність та надають правову допомогу у визначеному законодав-
ством порядку. Знову ж таки, ч. 1 ст. 59 Конституції України передбачає та га-
рантує кожному громадянину вільне право на вибір захисника своїх прав та ін-
тересів. В.В. Печерський також зазначив своє бачення «юридичної допомоги» – 
це активна професійна діяльність адвоката, спрямована на захист потенційно 
порушуваних або реально порушених прав, свобод і правоохоронюваних інте-
ресів фізичних та юридичних осіб [3, с.75]. Тобто суб’єктом надання юридичної 
допомоги, на думку В.В. Печерського, є адвокат. 

Автор вважає, що зміст поняття «юридична послуга» утворено двома 
складовими частинами, одна з яких представляє собою загальне поняття «по-
слуга». Поняття «послуга» може бути визначено як діяльність відповідного 
фахівця з доставляння замовнику визначеного договором матеріального і не-
матеріального блага. В деяких досудових провадженнях кримінальних справ 
виступати як захисники можуть тільки адвокати, але відтепер законодавство 
України змінило поняття «захисника» на «представника в суді».  

Реалізація цього права гарантується в будь-яких правовідносинах, тобто 
інститут правової допомоги є загальноправовим інститутом. Залежно від ви-
ду правовідносин, під час виникнення, розвитку й припинення яких він реалі-
зується, можна говорити про види правової допомоги залежно від галузі пра-
ва: адміністративна правова, адміністративно-процесуальна, цивільна, циві-
льно-процесуальна, кримінальна, кримінально-процесуальна, екологічна, зе-
мельна, міжнародно-правова тощо [6, c. 93]. Отже, у сучасному суспільстві 
важливу ланку посідає правова допомога, адже часто ми вирішуємо ті чи ін-
ші значущі для нас правові питання. Вважаємо, що у кожній державі повинні 
бути органи, які забезпечують реалізацію, а також захист та охорону прав і 
свобод людини, роз’яснення з різних питань, які турбують суспільство. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПУ  

ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА В УКРАЇНІ 
 
Проблема верховенства права в правовій теорії має різні підходи до сво-

го розгляду, різні виміри та різні аспекти дослідження. 
Верховенство права, зазначають О. Зайчук і Н. Оніщенко, – це, безумов-

но, прояв загальнолюдських цінностей, розвитку культури суспільства, в то-
му числі правової, головний засіб і мета суспільного розвитку, своєрідна де-
монстрація етапів формування та еволюції правової системи [1, с. 27]. 

Принцип верховенства права є одним із провідних елементів загальних 
засад конституційного ладу будь-якої сучасної демократичної, правової дер-
жави [2, с. 26]. Сьогодні можна говорити про те, що розвиток концепції вер-
ховенства права є постійно продовжуваним процесом, який на сьогодні має 
своїм результатом розкриття змісту принципу верховенства права через такі 
вимоги: гарантування прав людини та основоположних свобод; юридична ви-
значеність; повнота, послідовність, стабільність, достатність, поміркованість 
правового регулювання, однакове застосування та гарантування реалізації 
юридичних норм; законність; пропорційність; обмеження дискреційних повно-
важень та контроль за діяльністю суб’єктів владних повноважень; справедливе 
судочинство  [3, с. 29]. У процесі забезпечення зазначених умов Українська 
держава стикається з рядом проблем політико-правового, організаційного та 
економічного характеру. 

Серед основних проблем на практиці є те, що відступ від конституцій-
них принципів є нормою державно-політичного життя, і це небезпечно для 
суспільного розвитку. Для реалізації принципу верховенства права у процесі 
діяльності державних органів в Україні необхідно створити передумови пра-
вового, законотворчого, правореалізаційного, інституційного, соціокультур-
ного та політичного характеру [4]. 

Принцип верховенства права для національної правової культури ще 
новий і тому не усіма сприймається як загальнообов’язкова норма, в тому чи-
слі у сфері судового правозастосування. Так, якщо в системі цінностей країн 
ЄС основоположними засадами є особа, честь, гідність, порядок, норматив-


