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АНОТАЦІЯ 

 

 

Сакун Д.І. Адміністративно-правові гарантії надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук зі 

спеціальності 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; 

інформаційне право. – Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 

2020. 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та запропоновано нове 

вирішення наукового завдання, що полягає у комплексній характеристиці 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів. 

Зокрема, наукова цінність даного дослідження виявляється у наступних 

положеннях та рекомендаціях. 

У дослідженні встановлено, що ґенеза адміністративно-правового 

забезпечення безоплатної правової допомоги адвокатів умовно складається з 

п’яти етапів: І етап (ХІ ст. – сер. ХІХ ст.) – витоки адміністративно-правового 

забезпечення; ІІ етап (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – становлення 

адміністративно-правового гарантування; ІІІ етап (20– 90 рр. ХХ ст.) – так 

званий «радянський; ІV етап (1991–2011 рр.) – так званий «пострадянський»; 

V етап (2011 р. – до цього часу) – так званий «новий». З’ясовано, що ґенеза 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів збігається та корелює із законодавчим аналогом, що зумовило її 

розробку з урахуванням тенденцій загальноправової та адміністративної 

доктрини: І етап (ХІ ст. – сер. ХІХ ст.) – початкові дослідження; ІІ етап (60-ті 

рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – формування наукових поглядів щодо 

адміністративно-правового гарантування адвокатської діяльності; ІІІ етап (20–

90 рр. ХХ ст.) – з умовним поділом на підетапи: 1) ранній (1917–1922 рр.); 

2) середній (1922–1953 рр.); 3) пізній (1954–1990 рр.); IV етап (1991–2011 рр.) – 



3 
 

 

дослідження адміністративно-правового регулювання безоплатної правової 

допомоги адвокатів; V етап (2011 р. – і до цього часу) – аналіз окремих 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів з 

урахуванням європейських тенденцій розвитку праворозумінні та 

правореалізації. 

Враховуючи аналіз наукових правових положень, які стосуються 

безоплатної правової допомоги адвокатів взагалі та в доктрині 

адміністративного права зокрема, з’ясовано, що безоплатна правова допомога є 

об’єктом адміністративно-правового гарантування й запропоновано розглядати 

її як вид професійної правової допомоги, що надається спеціальними 

суб’єктами (адвокатами) чітко визначеному колу осіб, допуск та гарантована 

процедура надання якої деталізовані у законодавстві, із повною або частковою 

оплатою послуг із державного або місцевого бюджетів. 

У роботі визначено, що адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатами становлять сукупність визначених нормами 

адміністративного права умов, засобів, способів забезпечення діяльності у 

сфері надання безоплатної правової допомоги адвокатами, а саме встановлення 

механізму реалізації права на безоплатну правову допомогу, моніторинг 

якісного, кваліфікованого, неупередженого надання адвокатом безоплатної 

правової допомоги та притягнення його до дисциплінарної відповідальності у 

разі неналежного виконання своїх професійних обов’язків та відновлення права 

на безоплатну правову допомогу адвокатів у разі його порушення із повною або 

частковою оплатою послуг адвокатів із державного або місцевих бюджетів. 

З’ясовано та охарактеризовано ознаки, які притаманні адміністративно-

правовим гарантіям безоплатної правової допомоги адвокатів 

У дисертаційному дослідженні встановлено різноманітність системи 

суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатів, до якої належать: Кабінет Міністрів України, Міністерство 

юстиції України, Координаційний центр з надання правової допомоги, 

регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної правової 
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допомоги. Основними критеріями для їхнього поділу визначено зовнішню 

відокремленість, організаційно-правову форму, розподіл повноважень та 

галузеву компетенції. Доведено важливість зв’язків між ними, а також 

виокремлено перелік ознак, наявність яких і дозволяє виділити саме систему 

суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатів. 

З метою з’ясування фактичної зумовленості адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів, у роботі проаналізовано 

різні критерії класифікації таких гарантій. На підставі аналізу доктринальних 

положень щодо адміністративно-правових гарантій в цілому та з акцентом на 

специфіку безоплатної правової допомоги адвокатів запропоновано авторський 

підхід до класифікації таких гарантій за формою та призначенням 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

(інституційні, функціональні, організаційні). 

У дослідженні пропонується вважати інституційні адміністративно-

правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів сукупністю засобів 

адміністративно-правового гарантування, які покликані забезпечувати 

існування організаційно-правового механізму безоплатної правової допомоги 

адвокатами. З’ясовано, що інституційні адміністративно-правові гарантії 

закріплені у нормах загальних та спеціальних актів.  

На підставі опрацювання нормативно-правових актів, а також положень 

адміністративної доктрини, у роботі пропонується відносити до організаційних 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів: процедуру та умови 

проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання 

безоплатної правової допомоги, дотримання адвокатом присяги, правил 

адвокатської етики, принципів адвокатської діяльності та стандартів якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному, 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі, моніторинг дотримання цих стандартів, а також різноваріантні заходи 

відповідальності для адвокатів, які порушують встановлені стандартами 
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приписи. 

У дисертації зазначено, що функціональними адміністративно-правовими 

гарантіями безоплатної правової допомоги адвокатів є сукупність 

адміністративно-правових форм, методів і засобів, спрямованих на 

забезпечення ефективного функціонування та заохочення адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу, які можна умовно поділити: 

на основні та додаткові, на заохочувальні та охоронні. 

Наголошено на необхідності опрацювання та запозичення позитивного, 

апробованого часом і практикою зарубіжного досвіду адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів з метою 

адаптації національних правових положень до європейських та міжнародно-

правових стандартів надання такої допомоги, реалізації права особи на 

безоплатну професійну правову допомогу. Зокрема, запропоновано: розширити 

перелік осіб, які мають право на отримання безоплатної правової допомоги 

адвокатів; доповнити критерії визначення осіб, які мають право на отримання 

безоплатної правової допомоги адвокатів, поряд із середньомісячним доходом й 

урахуванням сукупності річного прибутку та наявного майна; зобов’язати 

центри з надання безоплатної правової допомоги залучати до моніторингу 

дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової 

допомоги суддів, прокурорів з метою отримання об’єктивної інформації щодо 

якості надання такої допомоги тощо. 

Аргументовано пропозиції щодо внесення змін до Законів України «Про 

безоплатну правову допомогу», «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», 

Порядку і умов проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362, Постанови Кабінету 

Міністрів України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. 

№ 465. Обґрунтовано необхідність розробки та затвердження Концепції 

розвитку безоплатної правової допомоги адвокатів як «базового» акту для 



6 
 

 

новаційного систематизованого (кодифікованого) підходу до врегулювання 

питань адвокатур та адвокатської діяльності, складовою частиною якого має 

бути розділ, безпосередньо присвячений безоплатній правовій допомозі 

адвокатів. 

Ключові слова: адміністративно-правове регулювання, 

адміністративноправові гарантії, безоплатна вторинна правова допомога, 

безоплатна правова допомога адвокатів, ґенеза, законодавство, запозичення, 

професійна правнича допомога, система адміністративноправового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів. 

 

 

ANNOTATION 

 

 

Sakun D.I. Administrative and legal guarantees of providing free legal aid by 

lawyers. – Manuscript. 

Thesis for a Candidate Degree in Law: Specialty 12.00.07 – аdministrative law 

and process; finance law; information law. – – Zaporizhzhia National University, 

Zaporizhzhia. 2020. 

The dissertation provides a theoretical generalization and proposes a new 

solution to the scientific problem, which consists in a comprehensive description of 

the administrative and legal guarantees of free legal aid of lawyers. In particular, the 

scientific value of this study is manifested in the following provisions and 

recommendations. 

The study found that the genesis of administrative and legal support of free 

legal aid for lawyers consists of five stages: Stage I (XI century – mid-XIX century) – 

the origins of administrative and legal support; II stage (60s of the XIX century – 20s 

of the XX century) - formation of administrative and legal guarantee; Stage III (20–

90 years of the twentieth century) – the so-called «Soviet»; Stage IV (1991–2011) – 

the so-called «post-Soviet»; Stage V (2011 – still) - the so-called «new». It was found 
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that the genesis of administrative and legal guarantee of free legal aid of lawyers 

coincides and correlates with the legislative analogue, which led to its development 

taking into account the trends of common law and administrative doctrine: Stage I 

(XI century - mid XIX century) – initial research; Stage II (60s of the XIX century - 

20s of the XX century) - formation of scientific views on the administrative and legal 

guarantee of advocacy; ІІІ stage (20–90 years of the XX century) - with conditional 

division into substages: 1) early (1917–1922); 2) secondary (1922–1953); 3) late 

(1954–1990); Stage IV (1991–2011) - study of administrative and legal regulation of 

free legal aid for lawyers; Stage V (2011 – and so far) - analysis of certain 

administrative and legal guarantees of free legal aid for lawyers, taking into account 

European trends in the development of legal understanding and law enforcement. 

Taking into account the analysis of scientific legal provisions concerning free 

legal aid of lawyers in general and in the doctrine of administrative law in particular, 

it was found that free legal aid is the object of administrative legal guarantee and it is 

proposed to consider it as a type of professional legal aid. (lawyers) to a clearly 

defined circle of persons, the admission and guaranteed procedure of which are 

detailed in the legislation, with full or partial payment for services from the state or 

local budgets. 

The paper defines that administrative and legal guarantees of free legal aid by 

lawyers are a set of conditions, means, methods of ensuring activities in the field of 

free legal aid by lawyers, namely the establishment of a mechanism for exercising the 

right to free legal aid, monitoring of quality, qualified, impartial provision of free 

legal aid by a lawyer and bringing him to disciplinary responsibility in case of 

improper performance of his professional duties and restoration of the right to free 

legal aid of lawyers in case of its violation with full or partial payment for lawyers 

from state or local budgets. The features inherent in the administrative and legal 

guarantees of free legal aid of lawyers are clarified and characterized. 

The dissertation research establishes the diversity of the system of subjects of 

administrative and legal guarantee of free legal aid of lawyers, which includes: the 

Cabinet of Ministers of Ukraine, the Ministry of Justice of Ukraine, the Coordination 
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Center for Legal Aid, regional and local centers for free secondary legal aid. The 

main criteria for their separation are defined by external separation, organizational 

and legal form, division of powers and sectoral competence. The importance of 

connections between them is proved, and also the list of signs which existence allows 

to allocate system of subjects of administrative-legal guarantee of free legal aid of 

lawyers is allocated. 

In order to clarify the actual conditionality of the administrative and legal 

guarantees of free legal aid for lawyers, the paper analyzes various criteria for 

classifying such guarantees. Based on the analysis of doctrinal provisions on 

administrative and legal guarantees in general and with an emphasis on the specifics 

of free legal aid of lawyers, the author's approach to classification of such guarantees 

by form and purpose of administrative and legal guarantees of free legal aid of 

lawyers (institutional, functional, organizational) is proposed. 

The study proposes to consider the institutional administrative and legal 

guarantees of free legal aid for lawyers as a set of administrative and legal guarantees 

that are designed to ensure the existence of an organizational and legal mechanism 

for free legal aid for lawyers. It was found that the institutional administrative and 

legal guarantees are enshrined in the rules of general and special acts. 

Based on the elaboration of regulations, as well as the provisions of 

administrative doctrine, the paper proposes to include in the organizational 

guarantees of free legal aid of lawyers: the procedure and conditions of the 

competition for the selection of lawyers involved in free legal aid, observance of the 

oath, rules of lawyer ethics , principles of advocacy and quality standards for free 

secondary legal aid in criminal, civil, administrative proceedings and representation 

in criminal proceedings, monitoring compliance with these standards, as well as 

various measures of responsibility for lawyers who violate the requirements of the 

standards. 

The dissertation states that the functional administrative and legal guarantees of 

free legal aid for lawyers are a set of administrative and legal forms, methods and 

tools aimed at ensuring the effective functioning and encouragement of lawyers who 
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provide free secondary legal aid, which can be divided into: basic and additional , for 

incentive and security. 

Emphasis is placed on the need to develop and borrow positive, time-tested and 

foreign experience of administrative and legal guarantee of free legal aid for lawyers 

in order to adapt national legal provisions to European and international legal 

standards for such assistance, the realization of the right to free professional legal aid. 

In particular, it is proposed to: expand the list of persons entitled to free legal aid for 

lawyers; to supplement the criteria for determining the persons entitled to receive free 

legal aid of lawyers, along with the average monthly income and taking into account 

the totality of annual income and available property; oblige free legal aid centers to 

involve lawyers in monitoring the quality standards of free legal aid for judges and 

prosecutors in order to obtain objective information on the quality of such legal aid, 

etc. 

Proposals for amendments to the Laws of Ukraine «On Free Legal Aid», «On 

Advocacy and Advocacy», the Procedure and conditions of the competition for the 

selection of lawyers involved in the provision of free secondary legal aid, approved 

by the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 28, 2011 62 1362, Resolution of 

the Cabinet of Ministers of Ukraine «Issues of payment for services and 

reimbursement of lawyers providing free secondary legal aid» dated September 17, 

2014 № 465. The need to develop and approve the Concept of free legal aid for 

lawyers as a «basic» act for an innovative systematized (codified) approach to the 

settlement of issues of advocacy and advocacy, which should include a section 

directly devoted to free legal aid for lawyers. 

Keywords: administrative-legal guarantees, administrative-legal regulation, 

borrowing, free legal aid of lawyers, free secondary legal aid, genesis, legislation, 

professional legal aid, system of administrative legal guarantee of free legal aid of 

lawyers.  
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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасне прагнення України до 

переходу у європейську соціальну, політичну, економічну та правову площину 

зумовлює прискорення нормотворчих процесів у всіх сферах суспільного життя 

з метою адаптування національних інституцій до міжнародних стандартів. 

Процес такого «проєвропейського» реформування системи правосуддя взагалі 

та інституту адвокатури зокрема розпочався прийняттям Закону України «Про 

внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» від 2 червня 2016 р. 

№ 1401-VIII, яким фактично закріплено почесну місію адвокатів та 

адвокатської діяльності – надання професійної правничої допомоги. 

Україна, як демократична та соціальна держава, гарантує кожному право 

на правову допомогу і, що надзвичайно важливо, у визначених законом 

випадках ця допомога надається безкоштовно. За даними Координаційного 

центру з надання безоплатної правової допомоги, за період з 1 січня 2013 р. по 

30 вересня 2020 р. було видано 634 779 доручень про призначення адвоката для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги з різноманітних питань 

(наприклад, 325 074 стосувалися захисту за призначенням, 44 340 – контролю 

за проведенням окремих процесуальних дій, 23 064 – примусових заходів 

медичного характеру, 935 – екстрадиції). Окрім того, необхідно відзначити 

стійку тенденцію до зростання зацікавленості адвокатів у наданні безоплатної 

вторинної правової допомоги. Так, у 2013 р. було укладено 2028 контрактів про 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами, вже у 2020 р. ця кількість 

зросла до 3298 контрактів. Разом із тим негативне враження справляє велика 

кількість відмов осіб, які отримують безоплатну правову допомогу, від 

призначених їм адвокатів (5% від загальної кількості виконання доручень за 

2013–2020 рр.), що, своєю чергою, свідчить про необхідність посиленого 

публічного моніторингу в цій сфері, в тому числі й адміністративно-правового 

гарантування існування безоплатної правової допомоги адвокатів як різновиду 
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професійної правової допомоги. 

Підґрунтям для написання дисертаційного дослідження слугували праці 

відомих вітчизняних та зарубіжних вчених з адміністративного, 

конституційного, цивільного, міжнародного, кримінального права і загальної 

теорії права, зокрема: О. Банчука, Ю. Битяка, В. Бігуна, С. Бреуса, М. Бубрики, 

С. Вилкова, Т. Вільчик, А. Галоганова, Н. Гришиної, Т. Гуржія, В. Гутника, 

А. Джуської, В. Заборовського, С. Ківалова, І. Коліушка, Т. Коломоєць, 

В. Колпакова, А. Комзюка, М. Косенка, Р. Куйбіди, Є. Курінного, А. Манжули, 

Є. Марича, П. Рабіновича, Н. Рибалки, Д. Сіроша, О. Совгирі, М. Стаматіної, 

С. Стеценка, К. Струкової, Л. Тацій, С. Фурси, Р. Шаповала, С. Шатрави, 

С. Шевченка, Є. Шкребеця, Ю. Шрамка, О. Яновської та інших, присвячені 

різним аспектам феномена цього правового явища, щоправда в аспекті 

дослідження тільки змістової проблематики. Разом із тим слід відзначити, що, 

на жаль, у правовій доктрині відсутнє комплексне дослідження саме 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів – 

наявні дослідження лише здійснюють фрагментарний аналіз цього явища, як 

правило, з акцентом або лише на окремі гарантії, або ж на специфіку їх прояву, 

в контексті пріоритету конституційно-правового гарантування, що й зумовлює 

доцільність аналізу саме адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів як самостійного різновиду галузевих гарантій, що 

і посилює актуальність його розгляду. 

Зв’язок програми з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано відповідно до Стратегії розвитку наукових 

досліджень Національної академії правових наук України на 2016–2020 роки, 

Стратегії сталого розвитку «Україна-2020», схваленої Указом Президента 

України від 12 січня 2015 р. № 5, Національної стратегії у сфері прав людини, 

затвердженої Указом Президента України від 25 серпня 2015 р. № 501, Плану 

законодавчого забезпечення реформ в Україні, схваленого Постановою 

Верховної Ради України від 4 червня 2015 р. № 509-VIII, Плану пріоритетних 

дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів 
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України від 9 вересня 2020 р. № 1133-р, Закону України «Про 

Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства 

Європейського Союзу» від 18 березня 2004 р. № 1629-IV та Стратегії розвитку 

Національної асоціації адвокатів України до 2020 року, затвердженої Рішенням 

Національної асоціації адвокатів України від 17 листопада 2016 р. № 199, 

Стратегічного плану діяльності Міністерства юстиції України на 2019-2021 

роки, затвердженого Міністром юстиції України 11 лютого 2019 р. та 

Стратегічного плану діяльності Міністерства юстиції України на 2021-2023 

роки, затвердженого Міністром юстиції України 17 серпня 2020 р. 

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення 

особливостей адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатів на підставі комплексного аналізу 

теоретичнометодологічних, нормативних та наукових джерел, а також 

формулювання пропозицій щодо вдосконалення чинного законодавства у 

зазначеній сфері з урахуванням міжнародного досвіду адміністративно-

правового регулювання безоплатної правової допомоги адвокатів. 

Для досягнення вказаної мети у дисертаційній роботі поставлено і 

вирішено такі основні задачі: 

 проаналізувати історичний розвиток адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги, визначити його основні етапи  

становлення та сформулювати їх особливості; 

 окреслити сутність положень правової доктрини щодо 

адміністративноправового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів; 

 визначити поняття адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів, окреслити їхні специфічні ознаки; 

 охарактеризувати безоплатну правову допомогу адвокатів як об’єкт 

адміністративно-правового гарантування; 

 виокремити систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів; 



16 
 

 

 здійснити класифікацію адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів з використанням різних критеріїв; 

 розкрити сутність інституційних адміністративно-правових гарантій 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами; 

 визначити організаційні адміністративно-правові гарантії надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами та їхні особливості; 

 проаналізувати функціональні адміністративно-правові гарантії 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами; 

 розкрити особливості зарубіжного досвіду адміністративно-правового 

гарантування надання безоплатної правової допомоги адвокатами та окреслити 

можливі шляхи його запозичення в Україні; 

 виокремити проблеми адміністративно-правового гарантування 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами та сформулювати 

обґрунтовані пропозиції щодо їх можливого вирішення. 

Об’єктом дослідження – суспільні відносини, які виникають у сфері 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів. 

Предметом дослідження є адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатів. 

Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становить 

сукупність загальнофілософських, загальнонаукових та спеціально-юридичних 

методів пізнання. Історико-системний метод використано під час дослідження 

ґенези адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатів (підрозділ 1.1). Методи термінологічного аналізу, формальнологічний 

та логіко-семантичний застосовані для формулювання дефініційних 

конструкцій (підрозділи 1.2 та 1.3). Формально-юридичний метод дав змогу 

визначити особливості суб’єктів системи адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів (підрозділ 1.4). За 

допомогою системно-структурного методу запропоновано класифікацію 
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адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

(підрозділ 2.1). Використання діалектичного методу допомогло здійснити 

адміністративно-правовий аналіз організаційних, інституційних та 

функціональних адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів (підрозділи 2.2, 2.3, 2.4). Порівняльно-правовий метод 

використано під час аналізу міжнародних засобів гарантування надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами (підрозділ 3.1). Методи 

моделювання та прогнозування застосовані для визначення наявних проблем 

адміністративно-правового гарантування надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами, а пропозиції щодо їх вирішення розроблені за 

допомогою методів аналізу, синтезу та аналогії (підрозділ 3.2). 

Нормативну основу роботи становить сукупність національних, 

міжнародних нормативно-правових актів, ратифікованих Верховною Радою 

України, відомчі нормативні акти, зокрема: Конституція України від 28 червня 

1996 р., Закон України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII, Закон України «Про адвокатуру 

та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, Закон України «Про 

безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, Кодекс 

адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. № 2747-IV, Цивільний 

кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV, Цивільний процесуальний кодекс 

України від 18 березня 2004 р. № 1618-IV, Кримінальний кодекс України від 

5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ, Кримінальний процесуальний кодекс України від 

13 квітня 2012 р. № 461-VІ, Кодекс України про адміністративні 

правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х тощо. 

Емпіричну базу дослідження становлять статистична та аналітична 

інформація Координаційного центру з надання безоплатної правової допомоги, 

Регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

узагальнення практичної діяльності адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, 

які надають безоплатну правову допомогу, комісій, які проводять конкурс з 

відбору адвокатів, котрі залучаються для надання безоплатної вторинної 
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правової допомоги, політико-правова публіцистика та довідкові видання. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першим у національній адміністративно-правовій науці комплексним 

дослідженням монографічного характеру щодо адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів. Результатом проведеного 

дослідження стали сформульовані нові наукові положення та висновки, 

запропоновані здобувачем особисто: 

уперше: 

 визначено стан наукової розробки теми, теоретико-методологічні 

засади дослідження адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів, сформовані на основі загальнофілософських, історичних та 

наукових праць з адміністративного, цивільного, конституційного, 

кримінального права; 

 проаналізовано ґенезу адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів у вітчизняній правовій, 

адміністративно-правовій науці з виокремленням п’яти етапів (XI – сер. ХІХ; 

сер. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст.; 20-ті – 90-ті рр. ХХ ст. (із внутрішнім поділом на 

три підетапи: 1917 – 1922 рр., 1922 – 1953 рр., 1954 – 1990 рр.); 1991 – 2011 рр., 

2011 – і до цього часу) зі стійкою тенденцією до спеціалізації наукового 

дослідження й формування базису для нормотворчої та правозастосовчої 

тематичної діяльності й обґрунтовано тезу про доцільність подальшої 

спеціалізації галузевих тематичних досліджень; 

 наведено авторське визначення безоплатної правової допомоги 

адвокатів як об’єкта адміністративно-правового гарантування з урахуванням 

положень сучасної доктрини адміністративного права, а саме: безоплатна 

правова допомога адвокатів – вид професійної правової допомоги, що надається 

спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко визначеному колу осіб, допуск та 

гарантована процедура надання якої деталізовані у законодавстві, з повною або 

частковою оплатою послуг із державного або місцевих бюджетів; 

запропоновано використовувати це визначення як «базову» категорію у 
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наукових дослідженнях та закріпити як норму-дефініцію у законодавстві; 

 запропоновано авторський підхід до визначення поняття, виокремлення 

специфічних ознак та здійснення класифікації адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів із розподілом їх на 

інституційні, організаційні, функціональні, проаналізовано їхні особливості; 

удосконалено: 

 теоретичні положення щодо розмежування таких понять, як: «правова 

допомога», «юридична допомога», «правнича допомога», «безоплатна правова 

допомога», «безоплатна первинна правова допомога», «безоплатна вторинна 

правова допомога», у суміжному тематичному понятійному ряду; 

 доктринальні підходи щодо розуміння суб’єктів системи 

адміністративноправового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів, розмежування таких суб’єктів та визначення їхнього правового 

статусу; 

 підходи до систематизації та узагальнення міжнародного досвіду 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів і сформульовано пропозиції щодо можливості його виваженого 

використання з акцентом на специфіку національної нормотворчості, 

правозастосування та реальні потреби часу; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні положення щодо розуміння змісту категорій «організаційні 

адміністративно-правові гарантії», «інституційні адміністративно-правові 

гарантії», «функціональні адміністративно-правові гарантії» й визначення їхніх 

особливостей, внаслідок чого зроблено висновок про їхню самостійність та 

унікальність; 

 доктринальні положення про адміністративно-правові засоби 

механізму правового регулювання безоплатної правової допомоги адвокатів, їх 

різновиди та особливості реалізації саме цього виду професійної правничої 

допомоги; 
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 пропозиції щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері 

безоплатної правової допомоги адвокатів та практики його застосування (у 

частині допуску до цього виду допомоги, балансу кадрового забезпечення, 

оплати послуг адвокатів, соціально-етичного забезпечення). 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони 

становлять як науковий, так і практичний інтерес і можуть бути використані: 

 у науково-дослідній сфері – у процесі подальших наукових досліджень 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

(акт впровадження Запорізького національного університету від 28.08.2020 р.); 

 у правотворчості – для внесення змін до чинного законодавства у 

сфері надання безоплатної правової допомоги адвокатами та її отримання, 

гарантування безоплатної правової допомоги; 

 у правозастосовній діяльності – для підвищення ефективності 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів, покращення якості надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги та захисту прав адвокатів як суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги; 

 у навчальному процесі – під час викладання здобувачам вищої освіти 

дисциплін «Адміністративне право», «Адміністративне процесуальне право», 

«Адвокатура України», а також під час підготовки підручників, навчальних та 

методичних посібників із цих дисциплін (акт впровадження Запорізького 

національного університету від 28.08.2020 р.). 

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження були 

оприлюднені на 2 міжнародних науково-практичних конференціях, а саме: 

«Права людини та проблеми організації і функціонування публічної 

адміністрації в умовах становлення громадянського суспільства в Україні» 

(м. Запоріжжя, 2020 р.); «Загальні заходи оптимізації митного оформлення та 

митного контролю в Україні» (м. Дніпро, 2019 р.). 

Публікації. Основні результати наукової роботи знайшли своє 

відображення у 7 наукових працях, 4 статті з яких опубліковані у наукових 
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фахових виданнях, 1 наукова стаття – у зарубіжному науковому фаховому 

виданні та 2 тези доповідей на міжнародних, всеукраїнських 

науковопрактичних конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, які містять десять підрозділів, висновків, списку використаних джерел 

та додатків. Загальний обсяг дисертацій становить 218 сторінок, у тому числі 

основного тексту – 181 сторінка. Список використаних джерел налічує 

227 найменувань. 
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РОЗДІЛ 1  

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО 

ГАРАНТУВАННЯ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 

АДВОКАТАМИ 

 

 

1.1 Ґенеза адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги у законодавстві та у правовій доктрині 

 

 

Важливу роль для дослідження адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами відіграє звернення до історії 

виникнення та становлення інституту адвокатури та інституту безоплатної 

правової допомоги на території України як способу концептуальної оцінки 

національних традицій адвокатської діяльності. 

Як слушно зазначає М. Аркелян, трансформація суспільного життя 

відбувається не тільки у кількісному, але і в якісному плані, а отже вимагає «не 

простого опису статистичних станів, але й глибокого вивчення динаміки 

соціального розвитку, яке мало б всі ознаки історичного пізнання» [13, с. 13].  

Н. Бочуляк робить висновок про пряму залежність процесу формування 

національної адвокатури від історичного контексту та окремих умов – 

«правосприйняття у соціумі», ставлення влади до явища захисту та 

представництва, відношення громадськості «як до професії у цілому, так і до 

конкретних її носіїв [27, с. 10]. 

В той же час не слід асоціювати роль адвоката виключно із 

представництвом інтересів конкретної особи. Зародження ідеї про те, що 

адвокат здійснює захист не тільки одного громадянина, а відстоює національні 

інтереси, здійснює боротьбу за свободи усієї громадськості пов’язана з доволі 

тривалим періодом побудови незалежної державності та національної 

самоідентифікації. 
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Традиційним є співвідношення появи інституту представництва у 

Київській Русі. Як зазначає О. Синєокий, роль захисника у судах в цей період 

зводилася до «громадського та товариського заняття, а не професійного». З 

точки зору пошуку витоків безоплатної правової допомоги, на увагу заслуговує 

позиція О. Яновської, яка стверджує, що «довгий час адвокатура не мала ознак 

самостійної професійної діяльності, а зводилася до представництва інтересів 

тільки певних категорій осіб (ченців, глухих, німих, сліпих, калік, дітей, жінок, 

осіб похилого віку тощо) » [220, с. 15]. 

Ю. Данилевська, Л. Павлик, З. Петрович та У. Цмоць звертають увагу на 

особливі історичні умови общинного співжиття, в яких розвивався інститут 

захисту, «функції захисту, обвинувачення та покарання виконували общини» 

[146, с. 15]. 

Основи судового представництва Київської Русі було закріплено у 

найвідомішій пам’ятці звичаєвого права – «Руській правді», а функції 

«захисників» покладалися на родичів, друзів, сусідів, «послухів» (свідки 

попередньої поведінки) та «видоків» (свідки події) [144, с. 9]. Псковська судна 

грамота (1397-1467) закріплювала право на представництво у суді для «монахів 

та монахинь, жінок, дітей та осіб, які не можуть самостійно з’явитися до суду 

через фізичні вади». 

На думку В. Святоцької зародження станової професійної адвокатури на 

теренах України відбувається у добу Польсько-Литовського королівства, коли 

«звичаєве право витісняється писаним законом у містах» [182, с. 14]. Однак, як 

слушно зазначає В. Заборовський, у цей період можна вести мову лише про 

зародження професійної адвокатури (а отже і про зародження принципів 

безоплатної правової допомоги), а не про її організаційне оформлення [66, с. 

73] Основними нормативними пам’ятками цього періоду є Перший Литовський 

Статут (1529 р.), Другий Литовський Статут (1566 р.), Третій Литовський 

Статут (1588 р.). 

У Першому Литовському Статуті для позначення особи, яка представляє 

інтереси інших, вживаються терміни «прокуратор» і «заступник». Щодо їх 
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розмежування, М. Аракелян, зокрема, вказує, що більш детальний аналіз 

історичних джерел дозволяє стверджувати, що до «заступника за допомогою 

зверталися родичі, хворі, немічні, а послугами другого користувалися заможні 

шляхтичі» [14, с. 105]. До того ж «кваліфікаційні» вимоги встановлювалися 

тільки для прокураторів: «О именья и шкоды, о гвалты не мает жаден 

чужоземец прокуратором быти, а ни о то мовити перед нами, господарем, а ни о 

земском праве, одно который бы был у Великом Князстве оселый». У Другому 

та Третьому Литовських Статутах (1566 та 1588 рр.) простежується вже більш 

чітке розмежування компетенції між заступниками та прокураторами як 

суб’єктами надання відповідної допомоги. 

Ще однією важливою пам’яткою права цього періоду, для дослідження 

витоків правового, в т. ч. й адміністративно-правового регулювання 

безоплатної правової допомоги, можна вважати «Права, по которым судится 

малороссийский народ» 1743 р. Цим документом встановлювалися не тільки 

вимоги до особи, яка виявила бажання займатися правозахисною діяльністю 

(повнолітній чоловік християнин, який належить до світського стану, а також є 

«фізично і розумово повноцінним»), а й закріплювався перелік осіб, яким 

правова допомога надавалася безкоштовно – вдови, сироти та малозабезпечені, 

тобто фактично унормовувалися вже дві групи суб’єктів відповідної допомоги. 

За таких умов якість надання правової допомоги була доволі низькою, 

оскільки повірені не мали належної освіти та не володіли необхідними 

навичками застосування законодавства. Як зауважував О. Лохвицький, 

більшість повірених «брали по двогривенному и штофу водки за сочиненіе 

просьбы» [109, с. 43]. Отже, потреба саме у судовій реформі залишалася 

нагальним викликом того часу. 

Варто погодитися із А. Джуською у тому, що причиною гальмування 

розвитку інституту адвокатури загалом, та інституту безоплатної (як різновиду) 

правової допомоги зокрема, було негативне саме ставлення російських 

монархів до адвокатури. Так, Катерина ІІ засуджувала ідею створення окремої 

структури, яка б безпосередньо надавала правничу допомогу [60, с. 41]. 
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Нормативне регулювання правнича допомога фактично отримала тільки у 1864 

р. із прийняттям Судових Статутів. Свої повноваження як адвокати мали 

здійснювати присяжні повірені із досягненням двадцяти п’яти років, які не були 

іноземцями та не перебували на державній службі. Вся система адвокатури 

умовно розподілялася на дві великі групи: присяжні повірені, які об’єднувалися 

у корпорації, та приватні повірені, які займалися практикою індивідуально [104, 

с. 48]. Питання здійснення безоплатного представництва у цивільних справах 

вирішувалося на засіданнях рад присяжних повірених, а у кримінальних 

провадженнях призначення повіреного «за правом бідності» здійснював голова 

суду, що підтверджує чітке розмежування і видів допомоги. 

І. Василик у своєму дослідженні робить висновок, що професія адвоката у 

Російській імперії починаючи з ХVІІ ст. позначалася терміном «стряпчий», а 

особливою категорією стряпчих були «монастирські та архієрейські стряпчі», 

які здійснювали представництво «релігійної обителі у фінансовій, юридичній та 

господарській сферах» [32, с.48]. 

Важливим етапом аналізу ґенези правового і, зокрема, адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами у 

законодавстві є дослідження української адвокатури саме як адміністративно-

правового інституту Австро-Угорської імперії. Для законодавства імперії 

Габсбургів було характерним встановлення диференційованих та надто високих 

цензів щодо надання правової допомоги як своєрідного засобу регулювання 

кількості адвокатів у монархії [12, с. 17], а отже й корегування самої правової 

допомоги. 

Як зазначає К. Левицький, у 1826 р. було введено правило, за яким 

правник допускався до самостійної практичної діяльності тільки після 

«прийняття відповідного рішення міністром юстиції, що створило широкі 

можливості для зловживання службовим становищем з метою недопуску 

окремих адвокатів до здійснення адвокатської діяльності або надмірного 

затягування процедури отримання дозволу» [102, с. 156]. Процедурні питання 

допуску до адвокатської професії було врегульовано нормами патенту 
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Австрійського імператора від 24 липня 1852 р. № 170, а саме: встановлювалися 

такі вимоги до особи, яка претендувала на набуття статусу адвоката: 

громадянство Австро-Угорської імперії, повна дієздатність, ступінь доктора 

права, відповідний юридичний стаж [224]. Наприкінці XVІІІ – на початку ХІХ 

ст. адвокатська ліцензія коштувала здобувачу приблизно 2,5000 флоринів [45, с. 

89], що, відповідно суттєво позначалося на вартості правової допомоги. Це 

дозволяє вести мову  про фактичне унормування вже не тільки інституційних, а 

й організаційних гарантій такої допомоги з використанням норм публічного 

права. З огляду на історію розвитку адміністративного права, цілком можна 

зробити припущення про адміністративно-правові гарантії, а отже й про роль 

саме адміністративного права (його своєрідного попередника) у закріпленні 

таких гарантій. 

У середовищі західноукраїнської адвокатської спільноти існував 

негласний поділ на «хлопських» і «панських» адвокатів. «Панськими» 

називались ті адвокатські бюро, які спеціалізувалися на великих майнових 

позовах, а «хлопські» обслуговували переважно селян та священників, що і є 

прообразом безоплатної правової допомоги. Окрім контингенту клієнтів, вони 

відрізнялися й ставками гонорарів. Українські адвокати вважалися 

«найдешевшими» (в аспекті гонорарів за послуги), а отже їх клієнтами ставав 

«інтернаціональний найменш заможний сегмент населення, який потребував 

правової допомоги» [113, с. 15], що і варто вважати прообразом суб’єктів 

отримання безоплатної правової допомоги. 

Певну цікавість викликає і той факт, що адвокати займалися не тільки 

юридичною діяльністю, а й брали активну участь у громадському та 

політичному житті. Так, наприклад Н. Мисак зазначала, що, «як посли до 

Галицького сейму чи австрійського парламенту, адвокати займалися 

законотворчою діяльністю, брали участь у суспільно-політичних та культурних 

процесах». Автори проєкту Національної асоціації адвокатів України називають 

цей період «Адвокатською добою» і характеризують його такими ознаками: 

«формування світогляду українських правників у націоналістичному 
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середовищі, активне зайняття культурно-просвітницькою діяльністю (адвокати 

здійснювали юридичний супровід громадських товариств на безоплатній 

основі, здійснювали представництво їх інтересів у судах), видавничою 

діяльністю (за власні кошти друкувалися та розповсюджувалися переклади на 

українську мову австрійських законів та коментарі до них), економічною та 

політичною діяльністю» [32, с. 48]. Саме вживання положень із вказанням на 

відсутність гонорару адвоката й дозволяє вести мову про безоплатну допомогу. 

На подальший розвиток адміністративно-правового регулювання й 

гарантування безоплатної правової допомоги вплинула Революція 1917 р. 

Ставлення органів партійної та державної влади до адвокатури було ворожим, 

що проявлялося у ліквідації самоврядності й незалежності адвокатів, обмеженні 

принципу змагальності у судовому процесі, переслідуванні адвокатів за їх 

професійну позицію, розгляд значної частини справ взагалі без захисників [122, 

с. 10]. Так, у 1917 р. був прийнятий Декрет № 1 «Про суд», в якому Рада 

Народних Комісарів постановляла «упразднить доныне существовавшие 

институты судебныхъ следователей, прокурорского надзора, а равно и 

институты присяжной и частной адвокатуры». На заміну їм було створено 

колегії правозаступників, членами яких могли бути «все неопороченные 

граждане обоего пола, пользующiеся гражданскими правами», що, за 

твердженням В. Гусєвої, стало «жалюгідною подобою» присяжних повірених 

[55, с. 91]. Оплата праці захисників була чітко регламентована, однак 

передбачалися випадки і безкоштовного надання допомоги (безоплатної 

допомоги). 

Положенням «Про адвокатуру Української РСР» від 14 листопада 1922 р. 

було фактично створено «Губеріяльні Колєгії оборонців по кримінальних і 

цивільних справах». Безоплатний правовий захист здійснювався за справами, в 

яких участь «оборонця» була обов’язковою та для т. зв. незможних категорій 

населення. Робітники державних та приватних підприємств, члени комнезамів, 

червоноармійці, військовослужбовці та службовці радянських установ 

оплачували правову допомогу за спеціальною зменшеною таксою, що слід 
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вважати професійною, проте оплачуваною правовою допомогою. 

Можна погодитися з думкою О. Святоцького щодо «значного 

одержавлення адвокатури, обмеження професійної свободи, про що свідчить 

той факт, що всі правозаступники перебували на державній службі та 

отримували заробітну платню» [183, с. 27] У 1928 р. була здійснена 

реорганізація колегій захисників; було заборонено займатися приватною 

практикою, запроваджувалася колективна форма організації праці та окрема 

перевірка кожного адвоката. Деякі політичні і державні діячі, наприклад, А. 

Вишинський, взагалі дотримувалися ідеї повної ліквідації адвокатури як 

окремого правозахисного інституту у зв’язку із неможливістю ідеального 

виконання ними обов’язку захисту [42, с. 163]. 

Як зазначає Д. Фіолевський, подальше правове, в т. ч. й адміністративно-

правове регулювання надання правової допомоги, здійснювалося за допомогою 

положень Закону «Про судоустрій СРСР, союзних та автономних республік» 

від 16 серпня 1938 р., Директиви «Про роботу колегій захисників» від 22 грудня 

1938 р., Положення «Про адвокатуру» від 16 серпня 1939 р., Наказу Народного 

комісаріату юстиції СРСР № 65 «Про контроль за прийняттям до адвокатури 

СРСР» від 22 квітня 1941 р., які фактично обмежували професійну діяльність 

адвокатів та змушували їх обирати між державною службою та правозахисною 

діяльністю [207, с. 275], при цьому примусовий вплив з боку держави був 

системним. 

Положенням «Про оплату праці адвокатів в Українській РСР» та 

Інструкцією «Про порядок оплати юридичної допомоги, яка надається 

адвокатами громадянам, підприємствам, установам, радгоспам, колгоспам та 

іншим організаціям Української РСР» встановлювався чіткий перелік випадків, 

коли юридична допомога надавалася безоплатно: під час здійснення роз’яснень 

для громадян та видачі їм довідок з юридичних питань, справи щодо стягнення 

аліментів, відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим 

ушкодженням здоровця, пов’язаним з трудовою діяльністю, трудові справи, 

справи щодо відшкодування шкоди утриманцям померлого, складання заяв про 
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призначення пенсій і допомоги, складання правових документів 

військовослужбовцям строкової служби та інвалідам I та II груп, складання 

правових документів та надання порад для підприємств, установ, радгоспів,  

колгоспів тощо, позови колгоспників до колгоспів про стягнення оплати за 

трудодні. Президія колегій адвокатів і завідуючий юридичною консультацією 

мали право звільнити особу від оплати і в окремих випадках, залежно від її 

матеріального стану. Фактично унормовувалися положення стосовно суб’єктів 

одержання правової професійної безоплатної допомоги, хоча критерії їх 

виокремлення були ще «розпливчастими» й це створювало умови для  

широкого прояву суб’єктивізму вже під час вирішення цього питання на 

практиці. 

Можна погодитися із Ю. Даниловською щодо існування у радянський 

період правового та адміністративно-правового регулювання безоплатної 

правової допомоги адвокатами певного парадоксу, коли «держава згідно 

законодавства гарантувала всім своїм громадянам безоплатну правову 

допомогу (принаймні первинну), на відміну від попереднього історичного 

періоду, а в дійсності ж – кваліфікованої і дієвої допомоги не надавалося» [146, 

с. 24]. І таким був стан справ протягом тривалого часу. 

У Конституції УРСР від 20 квітня 1978 р. декларувалося положення про 

надання безоплатної юридичної допомоги громадянам у визначених випадках 

колегіями адвокатів. Як слушно зазначає у своєму дослідженні 

В. Заборовський, таке правове регулювання свідчить про те, що адвокатура 

вперше визнавалася «конституційним органом» [66, с. 84] й унормовувалися 

засади безоплатної допомоги адвокатами як різновиду професійної допомоги. 

Стаття 25 Закону Української Радянської Соціалістичної Республіки «Про 

затвердження Положення про адвокатуру Української РСР» закріплювала за 

колегіями адвокатів обов’язок безоплатно надавати юридичну допомогу у 

«справах про стягнення аліментів і трудових справах, за позовами колгоспників 

до колгоспів про оплату праці, про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом 

а також шкоди, заподіяною смертю годувальника, про призначення пенсій і 
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допомоги, щодо справ, пов’язаних з помилками у виборчих списках, Героям 

Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці, кавалерам ордена Слави 

трьох ступенів чи ордена Трудової Слави трьох ступенів, жінкам, 

нагородженим орденом «Мати-героїня», військовослужбовцям строкової 

служби, а також інвалідам I і II груп, депутатам Рад народних депутатів, членам 

товариських судів і добровільних народних дружин по охороні громадського 

порядку». Як бачимо, вагомою була роль адвокатського самоврядування у 

вирішенні питань безоплатної правової допомоги. 

Безоплатно юридична допомога могла надаватися і в інших випадках за 

рішенням завідуючого юридичною консультацією, президії колегії адвокатів, 

органу попереднього слідства, прокурору і суду з урахуванням майнового стану 

громадянина. У таких випадках оплата праці адвоката здійснювалася за кошти 

колегії або за рахунок державного бюджету. Отже, ознака безоплатності 

деталізуються, із зазначенням можливих джерел відшкодування витрат 

адвокатів під час надання професійної правової допомоги. 

З проголошенням незалежності перед Україною постала потреба у 

здійсненні реформування усього суспільного устрою, політичних та правових 

інституцій, серед яких була і система надання безоплатної правової допомоги. 

Прийняття Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 2888-

XII обумовлене нагальною потребою у нормативному закріпленні основ 

регулювання адвокатської діяльності та засадничих принципів безоплатної 

правової допомоги, яка надається ними як різновиду професійної допомоги. 

Згідно ст. 12 Закону України «Про адвокатуру» від 19 грудня 1992 року № 

2888-XII, «безоплатна юридична допомога надавалася у кримінальних 

провадженнях, в яких обов’язково призначався адвокат, а також для 

малозабезпечених осіб» [148]. Отже, бачимо, що така допомога асоціювалася 

або ж з окремим  продовженням, або ж із колом осіб, які за своїми ознаками 

відносяться до «малозабезпечених» (критерії визначення пов’язували із 

матеріальним станом особи). 

Прийняття 28 червня 1996 р. Основного Закону держави – Конституції 
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України означало нормативне гарантування прав і свобод людини і 

громадянина, зокрема, і права на безоплатну правову допомогу. І важливо 

зазначити, що домінуючим є положення саме про гарантування державою 

такого виду допомоги, з використанням норм різних галузей права, серед яких і 

адміністративно-правові. Однак поставала необхідність прийняття єдиного 

законодавчого акту, який визначав би засади функціонування саме безоплатної 

правової допомоги. Тимчасово це питання мала урегульовувати Постанова 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку оплати праці 

адвокатів з надання громадянам правової допомоги в кримінальних 

провадженнях за рахунок держави» від 14 травня 1999 р. № 821 [161]. 

Виходячи вже з назви цього нормативного документу, можна зробити 

висновок проте, що громадянам України та іншим особам гарантувалася 

безоплатна правова допомога тільки у кримінальному провадженні, у той час як 

правозахисна безоплатна діяльність у цивільному, адміністративному та 

господарському процесах залишалася поза увагою нормотворців. Підставою 

для оплати праці адвокатів з надання правової допомоги кримінальних 

провадженнях була постанова слідчого, прокурора, ухвала слідчого судді, а 

також довідка про участь адвоката у справі. На основі копій відповідних 

документів адвокат складав довідку-розрахунок у трьох примірниках (один з 

яких направлявся до матеріалів кримінального провадження, другий 

використовувався для проведення оплати, а третій залишався у адвоката). 

Оплата праці здійснювалася у розмірі 2,5 відсотка мінімальної заробітної плати 

за годину роботи адвоката. Отже, хоча сам інститут й існував, проте 

гарантування особі саме безоплатної професійної правової допомоги було 

досить обмеженим як стосовно видів проваджень, так і стосовно самого кола 

осіб-суб’єктів одержання такої допомоги. 

У 1997 р. Міністерством юстиції України було розроблено законопроєкт 

«Про безоплатне надання правової допомоги», але у Верховній Радій його так і 

не було зареєстровано [24, с. 3]. У вересні 2001 р. народний депутат України 

О. Задорожний вніс на розгляд Верховної Ради України проєкт Закону України 
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«Про державну безоплатну правову допомогу» № 7274, який визначав правові, 

фінансові та організаційні засади забезпечення державою права на державну 

безоплатну правову допомогу в Україні (фактично, розмежовувалися гарантії 

такої допомоги). Нормами Закону передбачалося урегулювання питань щодо 

суб’єктів надання державної безоплатної правової допомоги, принципів, 

порядку фінансування безоплатної правової допомоги, а також визначення кола 

осіб, які мали право на отримання державної безоплатної правової допомоги. 

Цікавим є той факт, що у цьому праві пропонувалося обмежити осіб, які мають 

вищу юридичну освіту [151], що безперечно можна розглядати як прояв 

дискримінації, порушення рівності перед законом. 

У 2004 р. було зареєстровано проєкт Закону України «Про правову 

допомогу» № 6320, поданий народними депутатами М. Катеренчуком, С. 

Соболєвим та В. Стретовичем. Згідно з оновленим підходом, надавати правову 

допомогу мав «правовий радник» (адвокати, нотаріуси, патентні повірені, 

аудитори, фахівці у галузі права, юридичні особи приватного права), виходячи 

зі своєї компетентності, рівня освіти та практичного досвіду роботи [168]. 

Проєкт закону був підданий жорсткій критиці і визнано неприйнятним з ряду 

підстав: «правова допомога прирівняна до побутових послуг, введення 

невідомих понять без розкриття змісту цих понять, безпідставне віднесення до 

правових радників нотаріусів, патентних повірених, аудиторів, юридичних осіб 

приватного права, покладення обов’язку по наданню гарантованої безоплатної 

правової допомоги виключно на адвокатів, відсутність у тексті законопроєкту 

норм, які би гарантували дотримання принципів правової допомоги» [166]. І з 

цим варто погодитися. 

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» було прийнято тільки 

у 2011 р., що суттєво вплинуло на формування публічної політики у цій сфері. 

Особливе значення для розроблення та здійснення комплексу заходів 

правового, організаційного та економічного характеру, спрямованих на 

забезпечення доступу до безоплатної правової допомоги мала Державна цільова 

програма формування системи безоплатної правової допомоги на 2013-2017 рр., 
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затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 р. № 

394 як вид «програмного» акту. Програма передбачала два шляхи побудови 

ефективної системи безоплатної правової допомоги: перший – «забезпечення 

надання безоплатної первинної правової допомоги суб’єктами надання 

безоплатно первинної правової допомоги, а безоплатної вторинної правової 

допомоги – центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

утвореними в адміністративно-територіальних одиницях відповідно до їх 

потреб; другий – поступове розширення мережі центрів безоплатної вторинної 

правової допомоги» [57]. Як бачимо, вже не лише мало місце виокремлення 

видів діяльності з надання правової допомоги, а й вказівка на суб’єктів їх 

надання й посилення засад гарантованості надання безоплатної правової 

допомоги за рахунок виокремлення спеціальних суб’єктів її надання та 

унормування різних гарантій існування таких видів допомоги. 

 Для урегулювання механізму обчислення розміру винагороди 

адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, було прийнято 

Постанову Кабінету Міністрів України «Питання оплати послуг та 

відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу» від 18 квітня 2012 р. № 305, яка передбачала не тільки механізм 

оплати послуг, а й механізм відшкодування витрат адвокатів [136] як різновиду 

гарантування існування такого виду допомоги. 

Прийняття у 2012 р. Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність», а також Кримінального процесуального кодексу України, за 

твердженням М. Аракеляна, «демонструє просування України на шляху до 

побудови системи правового захисту відповідно до міжнародних стандартів з 

урахуванням вітчизняних стандартів правового розвитку» [13, с. 18] й 

своєрідну імплементацію таких стандартів у національне законодавство. 

Наступним етапом стало реформування структурних одиниць системи 

безоплатної правової допомоги (своєрідні інституційні гарантії такої 

допомоги). Так, 6 червня 2012 р. замість Центру правової реформи і 

законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України було створено 
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Координаційний центр з надання правової допомоги, «який мав забезпечити 

умови для існування та розвитку ефективної, доступної та якісної правової 

допомоги» [170]. Регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги утворювалися відповідно до потреб адміністративно-

територіальних одиниць для здійснення правопросвітництва, надання 

безоплатної правової допомоги (як первинної, так і вторинної) та забезпечення 

доступу до електронних сервісів Міністерства юстиції України [155]. 

Постановою ж Кабінету Міністрів України «Про реформування територіальних 

органів Міністерства юстиції та розвиток системи надання безоплатної правової 

допомоги» від 11 лютого 2016 р. № 99 утворено бюро правової допомоги в 

структурі місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

[169]. Отже, фактично за допомогою норм адміністративного права було 

закріплено інституційні гарантії безоплатної правової допомоги в Україні. 

Подальша реформа, що активно відбувалась у країні впродовж 2016-2017 

рр. знаменувалась фундаментальним «переформуванням» змісту 

процесуального законодавства України. Були прийняті нові редакції 

процесуальних кодексів, які визначали засади професійної правової, в т. ч. й 

безоплатної, допомоги у цивільному, адміністративному і господарському, 

кримінальному судочинствах. Значною мірою новації у цих нормативних актах 

стосувалися провідної ролі саме адвоката у судовому процесі [73, с. 3]. 

Важливого значення для формування новітньої сутності безоплатної 

правової допомоги адвокатами набуло внесення змін до Конституції України 

Законом України «Про внесення змін до Конституції України (щодо 

правосуддя)» від 2 червня 2016 р. № 1401-VIII. Так, зокрема, статтю 59 

Конституції України було викладено у новій редакції: кожній особі тепер 

гарантується не просто правова допомога, а професійна правнича допомога, що 

слід вважати вказівкою на суб’єктів надання такої допомоги – професіоналів-

правників. Окрім того, Основний Закон було доповнено статтею 131-2, яка 

чітко визначає, що для надання такої професійної правничої допомоги в Україні 

діє адвокатура, однак слід зазначити, що законодавцем передбачено й винятки 
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щодо представництва у суді (наприклад, трудові спори, спори щодо захисту 

соціальних прав, справи щодо виборів та референдумів, малозначні спори, 

представництво малолітніх, неповнолітніх дітей та осіб, які визнані судом 

недієздатними чи дієздатність яких обмежена). Мова фактично йде про 

фундаменталізацію суб’єктів надання професійної правової допомоги в 

державі. 

Можна висловити згоду із позицією Конституційного Суду України щодо 

наявності у адвоката «належного професійного рівня та відповідної 

кваліфікації, що дозволяє представникам цієї професії забезпечувати реалізацію 

права особи на захист від кримінального обвинувачення та здійснювати 

представництво інтересів особи у суді» [37]. Однак, І. Сліденко у своїй окремій 

думці зазначає, що відповідні зміни можуть призвести до «контрадикції норм та 

їх конкуренції», що призведе, у свою чергу, Конституцію України до стану 

«внутрішньої суперечливості норм» [129]. Як слушно стверджує М. Гультай, 

виключення частини 2 статті 59 Конституції України не компенсується 

встановленням «функцій адвокатури щодо здійснення представництва в суді та 

захисту від кримінального обвинувачення, оскільки запропоноване доповнення 

не можна розглядати саме як гарантію, а отже це може призвести до звуження 

змісту права на захист та права на безоплатну правову допомогу» [128]. 

Відносно новою практикою для системи безоплатної правової допомоги є 

залучення адвокатів, включених до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу та які пройшли курс навчання з реалізації 

Програми для відновлення неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні 

кримінального правопорушення, до надання послуг посередництва (медіації) 

між таким неповнолітнім та потерпілою особою «шляхом укладення угоди з 

метою втілення у правовій площині «відновних» підходів у кримінальному 

провадженні та забезпечення відшкодування шкоди, завданої кримінальним 

проступком або нетяжким злочином» [58]. 

На думку О. Коваль, «відновний» (новаційний термін) спосіб 

регулювання кримінально-правових відносин «сприяє побудові взаємовідносин 
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між державою та особою, знижує загальну репресивність публічної політики, 

спрямований на гуманізацію, оскільки в центрі «відновного» правосуддя 

знаходиться потерпілий та правопорушник з їх реальними проблемами, а не 

«абстрактні інтереси непорушності правопорядку», полегшує ресоціалізацію 

порушника, сприяє зменшенню ризиків рецидиву та допомагає зосередити 

увагу публічного апарату на більш тяжких злочинах» [86, с. 140-141]. 

Дослідження історичного аспекту як правового, так і насамперед, 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами у законодавстві дозволяє стверджувати про тісний корелюючий 

зв’язок між самим інститутом адвокатури та безоплатною правовою допомогою 

адвокатами, що проявляється у прийнятті численних нормативно-правових 

актів, які фрагментарно регулюють адміністративно-правові відносини, які 

виникають під час надання безоплатної правової допомоги адвокатами, а, в 

основному, спрямовані на врегулювання процедурних питань пов’язаних із 

організацією та функціонуванням адвокатури.  

У зв’язку із цим пропонується умовно виокремити кілька етапів ґенези 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами в законодавстві з урахуванням специфічних особливостей кожного 

етапу, спільних рис, які проявляються у процесі здійснення адміністративно-

правового регулювання в конкретні історичні періоди та національних 

нормотворчих традицій: 

Перший етап (XI – сер. ХІХ ст.) – витоки адміністративно-правового 

забезпечення. Цей період охоплює собою історичний період існування 

Київської Русі та Великого князівства Литовського і характеризується 

відсутністю цілеспрямованої публічної політики держави, спрямованої на 

безпосереднє врегулювання не тільки інституту безоплатної правової допомоги, 

а й взагалі інституту адвокатури. Завдяки нормам таких пам’яток звичаєвого 

права, як «Руська Правда», «Литовські Статути» (Перший, Другий, Третій) та 

«Права, за яким судиться малоросійський народ», відбувається зародження 

інституту «протоправової безоплатної допомоги», заснованого на специфіці 
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общинного суспільно-політичного устрою. 

Другий етап (60 р. ХІХ ст. – 20 р. ХХ ст.) – становлення адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами 

відбувається на теренах України під гнітом двох імперій – Російської та 

Австро-Угорської, що суттєво вплинуло на розбудову самостійного інституту, 

оскільки впровадження судових реформ здійснювалося без урахування 

національного контексту та історично обумовленої специфіки організації 

публічної влади. Безоплатна правова допомога адвокатами у цей час не 

розглядається ані як окремий об’єкт адміністративно-правового гарантування, 

ані як окремий вид професійної правничої допомоги. Роль безоплатної правової 

допомоги адвокатами скоріше полягає у прояві громадянської та 

націоналістичної позиції конкретного правника, а також у своєрідній рекламі 

його діяльності. 

Третій етап (20 – 90 рр. ХХ ст.). – так званий, «радянський», який 

охоплює особою період примусового знаходження України складі СРСР, та 

характеризується нівелюванням ролі адвокатури у системі правосуддя, що 

проявлялося у неможливості отримання особою кваліфікованої та якісної 

правової допомоги через надмірний державний контроль над здійсненням 

основної функції адвокатури – захисту та порушенням основного принципу 

адвокатської діяльності – незалежності. 

Четвертий етап (1991 – 2011 рр.) – так званий, «пострадянський», 

центральною парадигмою якого стала модифікація адміністративно-правових 

засад гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами, нормативні 

пошуки щодо закріплення змісту основного документу, який закріплював би 

вектори адміністративно-правового регулювання та адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами, що знайшло своє 

відображення у сукупності законопроєктів, спрямованих на урегулювання 

цього важливого питання. 

П’ятий етап (2011 р. – до цього часу) – так званий, «новий», 

розпочинається з прийняттям Закону України «Про безоплатну правову 
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допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI як «базового», який спрямований на 

утвердження європейських підходів до адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами. Усі наступні 

прийняті нормативно-правові акти зорієнтовані на формування інституційних, 

організаційних та функціональних особливостей здійснення адвокатської 

діяльності. На цьому етапі вперше відбувається сприйняття безоплатної 

правової допомоги та безоплатної правової допомоги адвокатами як окремого 

об’єкту адміністративно-правового гарантування, який вимагає застосування до 

себе специфічних методів та засобів адміністративно-правового регулювання. 

При цьому ґенеза закріплення засад безоплатної правової допомоги адвокатами, 

із виокремленням її різновиду – вторинної, характеризуються науковою 

спеціалізацією нормативного закріплення таких засад, звуженням об’єкту та 

перегляду унормування, появою та урізноманітненням гарантій такого виду 

діяльності в адміністративно-правових нормах. 

Щодо ґенези дослідження адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами у правовій доктрині, можна 

зазначити, що її умовна періодизація побудована з урахуванням 

загальноісторичного контексту та з урахуванням загальних напрямків розвитку 

права та науки адміністративного права. У зв’язку з цим запропоновано умовно 

виокремити п’ять етапів: 

Перший етап (ХІ ст.–сер. ХІХ ст.) – початкові дослідження. 

Дослідженням юридичної проблеми надання безоплатної правової допомоги 

займалися філософи, історики та мислителі того часу, що певним чином 

знаходить прояв у ідеологічному наповненні текстів, спрямованому на 

філософські роздуми, повчальні розповіді, опис історичних подій й 

філософський контекст, а не на вирішення конкретних проблем безоплатної 

правової допомоги саме як правового феномену. 

Так, наприклад, Нестор Літописець у своїй праці «Повість минулих літ» 

зазначає, «так ти помагай тому, кого скривдять», звертаючись до Ізяслава [139]. 

Митрополит Іларіон у творі «Слово про закон і благодать», аналізуючи 
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релігійній тексти, доходить висновку, що «блаженні милостиві, а тому 

помилувані будуть». У Київському літописі міститься описи діянь княгині 

Варвари, яка «велике багатство розділила і монастирям, і попам, і убогим, так 

що дивувались люди, бо милості такої ніхто не може вчинити». У своєму 

«Повчанні» В. Мономах заповідає «майте страх божий у серці своєму і 

милостиню подавайте щедру – бо то початок всякого добра». Г. Граб’янка, 

описуючи події 1648 р., підкреслює, що, і під час воєнних дій необхідно 

«милосердя мати і карою не переборщати». Припускаючи певне гарантування 

допомоги з боку держави, можна зробити припущення,. що це може бути і 

правова допомога. 

Важливою пам'яткою магдебурзького права є Порядок судових справ 

міських права магдебурзького (1560 р.) видатного польського юриста В. 

Гроїцького, який порівнював прокураторів із «лицарями, які своїм знанням 

права ніби мечем, захищають та надають правову допомогу громадянам» [83, 

с. 23], який цілком можна вважати суб’єктами надання такої допомоги. 

Другий етап (60 р. ХІХ ст.–20 р. ХХ ст.) характеризується формуванням 

наукових поглядів вже щодо адміністративно-правового (як галузевого) 

гарантування адвокатської діяльності, адвокатської допомоги. Основними 

працями того часу є наукові здобутки Б. Кістяківського («На захист права», 

«Методологічна природа науки про право», «Реальність об’єктивного права»), 

С. Зарудного («Судові Статуті 20 листопада 1864 року з викладенням роздумів, 

на яких вони засновані»), які брали участь у розробці Судових Статутів 1864 р., 

Г. Джаншиїва, у працях якого чітко прослідковується ідея запровадження 

«гласного судочинства» («Епоха великих реформ»), П. Обнинського («Закон і 

побут»), який, перебуваючи на посаді мирового судді, а згодом – прокурора 

окружного суду, відстоював судову реформу, звертаючи увагу на те, що 

основною її метою є поліпшення якості юридичних послуг, В. Лучковського 

(«Про причини, які викликають погані наміри» [32, с. 53], П. Котляревського 

(«Російська адвокатура і закон»), саме ці роботи закріпили доктринальні 

положення щодо важливості правової допомоги, яку надають особам фахівці, в 
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т. ч. й у разі потреби без оплати за її надання. 

У дослідженнях адміністративно-правового регулювання та 

адміністративно-правового гарантування правової допомоги адвокатами слід 

виокремити праці відомих вчених, зокрема: Ю. Крижановича («Політика») [31], 

І. Андрієвського («Поліцейське право»), М. Сперанського («Записка про устрій 

судових і урядових установ в Росії», «План державного перетворення»), 

М. Цитовича («Поліцейське право»). У 1795 р. було опубліковано роботу І. 

Перхурова «Позитивне пояснення законів для повірених, що застосовуються у 

судах, з різних справ» – фактично перший відомий коментар до діючого на той 

час судового законодавства, в якому наявні і положення про важливість 

надання особі професійної допомоги професіоналами, із регламентацією 

процедури її надання. 

Організаційним засадам діяльності адвокатури присвячено роботи 

А. Лохвицького («Огляд сучасних конституцій», «Курс російського 

кримінального права») [109], В. Спасовича («Підручник кримінального права», 

«Права авторські та контрафакції»), П. Брюнеллі («Селянський адвокат») [31], 

В. Чайковського («Новий місцевий суд. Обвинувач та обвинувачений»), 

Є. Васьковського («Основні питання адвокатської етики», «Організація 

адвокатури»), М. Винавера («Нариси про адвокатуру»), А. Стоянова («Історія 

адвокатури»), М. Молла («Правила адвокатської професії у Франції»). І, хоча 

вони охоплюють діяльність адвокатів (прообразу) взагалі, в наявності 

положення щодо допуску їх до професії, перевірки кваліфікації, професійного 

навчання, надання ними допомоги, в т. ч. й у випадках, коли клієнт сам таку 

допомогу не оплачує. 

Третій етап, який тривав з 20 рр. ХХ ст. до 90 рр. ХХ ст., у ході 

ретроспективного аналізу було умовно розподілено на три підетапи з 

урахуванням особливостей розвитку наукової думки у конкретний проміжок 

часу. «Ранній» підетап, який тривав з 1917 р. по 1922 р., характеризується 

повною відсутністю наукових робіт, присвячених як адміністративно-

правовому гарантуванню адвокатської діяльності в цілому, так і безоплатній 
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правовій допомозі і, навіть, взагалі присвячених організації та функціонуванню 

адвокатури. Дефіцит правових досліджень пов’язаний з соціально-історичними 

умовами постійної зміни влади, нестабільністю політичного життя, 

військовими загрозами тощо. Окрім того не варто забувати і про особливості 

розвитку самої науки адміністративного права у цей період. 

Поступове відродження наукової думки починається з 1922 р., однак, 

наукові галузеві джерела цього періоду мають досить специфічний характер, 

обумовлений загальною політичною ситуацією в країні. За тематичною 

спрямованістю їх умовно можна розподілити на такі групи: 

1. Наукові публікації, присвячені «прославлянню» нового радянського 

режиму та тоталітарних методів його державного управління: роботи А. 

Вишинського («Питання теорії держави і права», «Судоустрій в СРСР») [42], 

Е. Куцової («Питання кримінального процесу у практиці Верховного суду 

СРСР»), В. Чхиквадзи («Роль радянського суду у боротьбі з пережитками 

капіталізму у свідомості людей»), Д. Корева («Особливості судочинства в 

органах воєнної юстиції»), Д. Панасюка («Радянський суд – 

найдемократичніший суд у світі») та ін. Всі вони насичені положеннями про 

право в цілому, гаслами про права людини. 

2. Дослідження, спрямовані на наукові пошуки у сфері адвокатської етики 

та етики судочинства: роботи В. Вітра («Дисципліна та етика»), Н. Полянського 

(«Правда та брехня у кримінальному захисті»), Н. Фарберова («Посібник для 

народних засідателів»), щоправда без акценту на безоплатну правову допомогу. 

3. Ретроспективні дослідження адвокатури та адвокатської діяльності: 

роботи М. Кожевнікова («Історія радянського суду»), С. Голунського 

(«Підручник з судочинства») та ін. Роботи «перенасичені» аналізом статусу 

адвоката, щоправда, без його безоплатної діяльності. 

4. Наукові дослідження, які обґрунтовували «правильність» ліквідації 

присяжної та незалежної адвокатури, та створення колегій захисників: роботи 

О. Соловйова («Радянський суд на сторожі прав та інтересів громадян»), 

С. Голунського («Судове засідання військового трибуналу», «Вирок 
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військового трибуналу»), А. Таранпольського («Члени колегії оборонців та їх 

правове становище») та ін. Роботи «перенасичені» аналізом інституційного 

гарантування особі професійної допомоги адвокатами в цілому. 

Помітною є тенденція до поступового зниження наукового інтересу до 

адвокатської діяльності в цілому, що, в першу, чергу пов'язано зі зменшенням 

ролі адвокатів у судових процесах, поступовим їх перетворенням на державних 

службовців, які разом із прокурорами мають виконувати функцію 

обвинувачення радянською державою усіх, хто відмовляється 

підпорядковуватися наказам тоталітарного режиму. 

Актуалізація наукових галузевих пошуків триває протягом третього 

етапу, з 1954 р. до 1991 р. Поступове ослаблення тоталітарної влади, 

лібералізація суспільного (як наслідок – наукового життя), гласність 

проявляються у послідовному збільшенні кількості наукових публікацій та 

захищених дисертацій, предметом дослідження яких є адвокатуру та її місце у 

радянському суспільстві. Це роботи Г. Шафира («Ефективність захисника у 

кримінальному судочинстві»), М. Розенберг («Захисник на попередньому 

слідстві у радянському кримінальному процесі»), Ф. Тарасенка («Питання 

організації та діяльності радянських судів»), Л. Кокорева («Адвокат – 

представник потерпілого в радянському кримінальному процесі), Х. Меламуда 

(«Адвокат знедолених»), О. Святоцького («Деформація інституту адвокатури в 

історії Радянської держави») [183], Д. Сусла («З історії адвокатури радянської 

України (заснування і основні етапи розвитку), Д. Фіолевського («Записки 

адвоката») [207, с. 425]. 

На цьому ж етапі відбувається «обережний аналіз» та «м’яка критика» 

попереднього «підконтрольного» періоду існування адвокатури та 

висловлюють думки науковців про необхідність пошуків нових моделей 

здійснення захисту прав людини та представництва її інтересів. 

Здобуття Україною незалежності ознаменувало собою початок нових 

фундаментальних досліджень правового та адміністративно-правового 

регулювання саме безоплатної правової допомоги адвокатами. Такий 
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«людиноцентристський» підхід у своїх працях розвивав В. Авер’янов, 

зазначаючи, що адміністративне право має бути «орієнтованим на захист прав 

людини і громадянина, а не на задоволення потреб держави» [4, С. 39-40.]. 

Відповідно, і публічне управління має здійснюватися не за допомогою 

імперативних приписів і заборон, які обмежують діяльність, а у «форматі 

нормативного регулювання з використанням дозволів та рекомендацій, 

наданням допомоги, координацією та сприянням» [1, c. 9]. 

Наукової значимості здобувають питання правових гарантій діяльності 

адвоката (праці О. Яновської [220], П. Хотенця [208], забезпечення 

адвокатурою права особи на захист (роботи А. Бірюковової [22], О. Острогляда 

«Здійснення адвокатом захисту у стадії апеляційного перегляду рішень суду 

першої інстанції», Л. Тацій [202], А. Козьминих «Роль института адвокатуры в 

реализации правозащитной функции гражданского общества»), етичних 

стандартів адвокатури (праці Н. Таварткідзе «Этические основы деятельности 

адвоката-защитника», С. Логвінової «Адвокатська таємниця: теорія і 

практика») та ін. 

Т. Севастьяновою досліджено проблеми впровадження безоплатної 

правової допомоги в Україні та сформульовано пропозиції щодо необхідності 

використання у процесу побудови національної правозахисної системи 

міжнародного досвіду [184, с. 205], Н. Сухицькою запропоновано долучати до 

надання безоплатної правової допомоги юридичні клініки («Юридична 

клініка»), Ю. Шрамко також наголошував на необхідності залучення 

позитивного міжнародного досвіду [214], а А. Черноусов розглядав безоплатну 

правову допомогу як соціальну  гарантію держави («Соціально-правовий аналіз 

надання громадянам безоплатної правової допомоги»), що підкреслює інтереси 

науковців до ряду гарантій правової безоплатної допомоги адвокатами, 

щоправда, без поділу на види. 

Разом із тим продовжуються наукові пошуки найбільш ефективної 

організації системи надання безоплатної правової допомоги адвокатами (роботи 

А. Івановцої [76], О. Федьковича («Роль органів юстиції в організації та 
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забезпеченні функціонування системи правосуддя»), А. Шепелева («Адвокате, 

Ви з якої палати? Кілька зауваг щодо проектів законів про адвокатуру»), 

C. Рабовської («Законодавство про адвокатуру на сучасному етапі»), В. 

Висоцького [38], В. Андрєєвського («Зовнішня та внутрішня організація 

адвокатури»), Д. Тихомирова («Інститут контролю за діяльністю адвокатів 

Великобританії та України: порівняльний аналіз») та ін. 

На сучасному етапі правничі доктринальні дослідження безоплатної 

правової допомоги адвокатами здійснюються під впливом саме галузевої 

специфіки науки адміністративного права (роботи К. Струкової [199], 

Д. Сіроша [187] Є. Шкребеця [213], Є. Марича [116], М. Лученко («Принцип 

пропорційності в адміністративному судочинстві») та ін.) теорії держави і права 

(роботи В. Личко [106], Н. Дубчак [63], М. Лоджук [108] та ін.), кримінально-

правової доктрини (роботи О. Яновської [220], Н Муринець [126],), 

конституційного права (роботи Ю. Шрамка [214], А. Джуськи [60], Т. Вільчик 

[39], С. Бреуса [29] та ін.). Із намаганням виокремити гарантії надання 

адвокатами правової допомоги взагалі та безоплатної зокрема. Щоправда, у 

більшості своїй вони характеризуються або ж дещо «звуженим» підходом до 

аналізу лише деяких гарантій або ж присвячені правовій допомозі адвокатами в 

цілому із узагальненим аналізом гарантування її в цілому  за допомогою всіх 

галузевих норм права. Це й відбивається на стані дослідження проблеми в 

цілому. 

Специфіка змісту безоплатної правової допомоги адвокатами зумовлює 

розгляд її феномену представниками різних галузевих напрямків правової 

науки, а також вченими-теоретиками права. При цьому спостерігається 

різноваріативність підходів до дослідження ресурсу цього правового явища. 

Так, наприклад, Г. Гладун досліджує правову допомогу як соціальний феномен 

(«Правова допомога як соціальний феномен»); проблематику розуміння 

правової допомоги, її ознак, особливостей і, що дуже важливо, її гарантії у 

своїх роботах досліджує В. Ісакова («Право на правову допомогу: поняття, 

особливості, гарантії»). Загально-теоретичний аспект правової допомоги в 
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Україні висвітлює В. Личко [106], при цьому звертає увагу й на її різновиди, 

серед яких і безоплатна правова допомога [106]. Концентруючи свою увагу 

саме на цьому різновиді правової допомоги, М. Стаматіна детально зупиняється 

на організаційних її засадах, із детальним аналізом нормативно-правового 

підґрунтя останніх [193].  

У свою чергу Д. Сірош намагається проаналізувати правові засади 

фінансування безоплатної правової допомоги в Україні [187]. Варто зазначити, 

що вчені-теоретики в основному зупиняються на з’ясуванні ресурсу 

безоплатної правової допомоги в цілому й лише в акценті уваги 

класифікаційного поділу концентрують увагу дослідження на її професійному 

розподілі. При характеристиці останнього різновиду не виокремлюється її 

суб’єктна специфіка і не звертається на це увага безпосередньо на самій назві. 

Втім, саме про безоплатну правову допомогу адвокатами і йде безпосередньо 

мова. Цікавими є акценти досліджень вчених-представників галузевих наук, які, 

акумулюючи теоретичні правові положення, намагаються виокремити 

специфіку саме галузевого розуміння цього феномену та галузевого 

унормування його засад. Так, наприклад, якщо теоретики права зупиняються на 

з’ясуванні етимології назви, співвідношення суміжних правових понять у 

термінологічному суміжному ряді, як-то: «правова допомога», «правнича 

допомога», «правова послуга», «юридична допомога», «адвокатська допомога» 

(наприклад, роботи В. Ісакової, Г. Гладуна, М. Стаматіної тощо), «вчені-

галузевики» ґрунтовні саме ці положення не досліджують, сприймаючи їх як 

«базові» доктринальні постулати, й поглиблено зупиняються на особливостях 

прояву цього феномену у відповідній галузі права, галузі законодавства. 

Цікавими є підходи до розуміння правової допомоги, в т.ч. й із розподілом її на 

види за рівнем професіоналізму суб’єктів її надання, запропоновані провідними 

вченими-теоретиками права (наприклад, О. Петришин, Н. Оніщенко, Н. 

Пархоменко, П. Рабінович, С. Бобрович, С. Погребняк та ін.) й сприйняті 

представниками фахової спільноти як «базові» стандарти моделювання 

правових приписів щодо реалізації та захисту прав, свобод, законних інтересів 
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осіб [71, С. 153]. Акцент уваги на комплексний характер такої допомоги, 

специфіку окремих її різновидів, важливість ролі у забезпеченні реалізації її 

захисту прав, свобод та законних інтересів особи сприйняті представниками 

галузевих правових наук й деталізовані із урахуванням пріоритетних напрямків 

дослідження останніх.  

Серед таких беззаперечно слід виокремити роботи вчених-

конституціоналістів із поглибленим аналізом права особи на безоплатну 

правову допомогу (наприклад, роботи Ю. Шрамка [214]), в аспекті аналізу 

такого права, визначення його видової належності та характеристики засобів 

гарантування. Не меншу зацікавленість представляють роботи й інших вчених-

конституціоналістів, які вже присвячені безпосередньо різновиду такої 

допомоги, яка пов’язана із професійним суб’єктом її надання. Так, зокрема, 

конституційному прояву особи на професійну правовому допомогу в Україні 

присвячені роботи А. Джуської [60], а безпосередньо вказівку на суб’єкта 

надання такої допомоги робить Т. Вільчик й детально зупиняється на 

конституційному праві на правову допомогу адвоката у країнах Європейського 

Союзу та України [39]. 

Н. Артем’єва, хоча і не зазначає безпосередньо суб’єкта надання такої 

допомоги у судовому процесі, все ж таки мову веде саме про цей різновид, бо в 

якості однієї із її ознак виділяє професіоналізм суб’єкта надання й пропонує 

авторське визначення, із уточненням у назві «професійна правова допомога» 

[15]. Зацікавленість представляють моделі унормування засад такої діяльності у 

зарубіжних країнах, порівняння їх із вітчизняними аналогами й обґрунтування 

доцільності корегування останніх задля забезпечення узгодженості із 

загальновизнаними європейськими правовими стандартами. На ці ж питання 

звертає увагу у своїх роботах і С. Бреус [29], поглиблено аналізуючи 

конституційне право на безоплатну професійну правничу допомогу із акцентом 

уваги на національний та зарубіжний досвід його реалізації. Приємно, що 

предмет дослідження звужується до окремого різновиду професійної допомоги, 
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а саме безоплатної, хоча одночасно розширюється суб’єктний склад 

відповідних правовідносин. 

Аналіз цих та інших робіт вчених-конституціоналістів дозволяє умовно 

виокремити кілька домінуючих напрямків їх галузевого доктринального 

пошуку, серед яких: 

 аналіз ґенези самого феномену правової допомоги, в т.ч. й професійної; 

 формулювання визначення правової допомоги, безоплатної правової 

допомоги, безоплатної допомоги адвокатами у його «прив’язці» до права особи; 

і у цьому аспекті цілком можна підтримати позицію С. Бреуса у тому, що право 

особи на відповідну допомогу у всьому розмаїтті її різновидів варто розглядати 

як різновид «прав-гарантій», які «забезпечують можливість реалізації та 

захисту інших конституційних прав людини» [29, С. 7]; 

 аналіз її в аспекті дотримання правових стандартів, серед яких: 

«забезпечення доступу та доступності реалізації; якість надання; межі 

компенсації витрат; критерії віднесення осіб до суб’єктів надання такого права 

(стосовно безоплатного різновиду); 

 стадії проваджень, на яких особа може реалізувати таке право; обсяг 

допомоги»; 

 порівняльно-правовий наліз унормування та реалізації права на 

правову, в т.ч. й безоплатну, професійну допомогу; 

 система суб’єктів надання такої допомоги, організаційна їх структура 

та функціональні аспекти; 

 інституційне та нормативне забезпечення реалізації відповідного права 

осіб на професійну правову, зокрема безоплатну, допомогу.  

Цілком виваженим, зрозумілим є акцент уваги вчених-

конституціоналістів до дослідження проблеми безоплатної професійної 

правової допомоги в аспекті «прив’язки» її до права особи, закріпленого і 

гарантованого Конституцією України, що фактично можна розглядати як базис 

для поглибленого дослідження представників всіх інших галузевих правових 
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наук. З огляду на місце і роль Основного закону України в системі 

законодавства України, роль конституційного права в системі права України, 

роль науки конституційного права в системі національної правової науки 

цілком можна вести мову про засадничість робіт вчених-конституціоналістів у 

з’ясуванні феномену безоплатної правової допомоги адвокатами.  

Представники інших галузевих правових наук аналізують безоплатну 

правову допомогу адвокатами в аспекті «прив’язки» до предмету галузевого 

пошуку, як-то: безоплатна правова допомога адвокатами у кримінальному, 

цивільному процесах (наприклад, роботи В. Сміх щодо кримінальної 

відповідальності за порушення права особи на правову допомогу, М. Кравченко 

стосовно відповідальності адвокатів за порушення зобов’язань за договором 

про надання правової допомоги; Т. Омельченко – правової допомоги на 

досудовому розслідуванні, О. Мартовицької – надання правової допомоги у 

кримінальному провадженні; І. Дмитриченко, В. Князєва – щодо надання 

правової допомоги у цивільних та сімейних справах, В. Заболотіна – щодо 

правової допомоги у цивільному судочинстві тощо). 

Одразу ж варто зазначити, що проблематика відповідного різновиду 

правової допомоги привертає увагу вчених-адміністративістів, про що свідчить 

кількісне зростання галузевих наукових джерел й істотне урізноманітнення 

безпосередньої проблематики вузькоспеціалізованих розвідок. «Сплеск» уваги, 

в т.ч. зумовлений й унормуванням засад використання ресурсу такої допомоги 

як у спеціалізованому законодавчому нормативно-правовому акті, таку й 

оновленням положень адміністративного законодавства щодо участі адвоката, 

корегування положень адміністративно-деліктного законодавства щодо участі 

адвоката, а отже й прояву ресурсу надання ним безоплатної професійної 

правової допомоги.  

Узагальнений аналіз наявних новітніх наукових галузевих джерел 

дозволяє з упевненістю виокремити кілька «базових» пріоритетів 

доктринального фахового галузевого дослідження відповідної проблематики, а 

саме: 
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 аналіз феномену адвокатури в аспекті дослідження адміністративно-

правового забезпечення її діяльності в Україні на сучасному етапі (наприклад, 

роботи Є. Шкребеця) [213] із узагальненим галузевим підходом до феномену 

безоплатної правової допомоги адвокатами у всьому багатоманітні її ресурсу у 

сфері галузевого регулювання; 

 концентрація уваги на системі суб’єктів надання безоплатної правової 

допомоги в Україні із узагальненим підходом й до ролі адвоката у її наданні 

(наприклад, роботи К. Струкової) [199]. При цьому важливо зазначити, що 

увага концентрується саме на системному аналізі суб’єктів надання такої 

допомоги, що й обумовлює формування висновку про нерозривні зв’язки 

адвокатів з іншими суб’єктами, про втрату ними моносуб’єктного значення; 

 аналіз безпосередньо безоплатної правової допомоги адвокатами, 

щоправда, у різних аспектах її прояву, як-то: форми, допуск, проблеми 

реалізації, відокремленість суб’єктів надання такої допомоги (наприклад, 

роботи О. Банчука, Р. Куйбіди, М. Бурбики, О. Рябченка, Н. Александрової, Є. 

Марича та ін.); 

 особливості реалізації права особи на професійну правову, в т.ч. 

безоплатну, допомогу у різних видах проваджень та процесу, засади яких 

закріплені адміністративно-правовими нормами (мова йде насамперед про 

адміністративне судочинство). Проте цей напрямок умовно можна поділити на 

кілька піднапрямків залежно від деталізації такого дослідження, як-то: 

безпосередньо проблематика правової допомоги (щоправда, не тільки 

безоплатна) в окремих видах процедурно-процесуальних правових відносин 

(наприклад, роботи Є. Марича [116]), та узагальнений погляд на неї в аспекті 

дослідження інших комплексних проблемних питань адміністративно-

деліктного провадження (наприклад, роботи Є. Діденка («Реалізація права на 

справедливий суд при розгляді справ про адміністративні правопорушення»), 

Р. Сінєльніка («Захисник у провадженні у справах про адміністративні 

правопорушення»), або ж адміністративного судочинства (наприклад, роботи 

М. Лученко («Принцип пропорційності в адміністративному судочинстві»), 
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А. Брода [30]) [178]. 

Окремий вектор доктринального дослідження безоплатної правової 

допомоги адвокатами обумовлений приєднанням України до міжнародних 

конвенцій, в яких закріплено новітній (для нашої держави) погляд на захист, 

охорону та реалізацію прав людини і громадянина, а отже наукові дослідження 

у сфері вивчення впливу міжнародно-правових стандартів безоплатної правової 

допомоги адвокатами покликано адаптувати цей інститут до європейського 

зразка, імплементувати у нього принципи верховенства права у всій 

багатоманітності його змісту (роботи Д. Гончара («Міжнародні стандарти 

надання безоплатної правової допомоги та їх вплив на національний 

правопорядок»), А. Лупи («Міжнародні та внутрішньодержавні стандарти 

безоплатної правової допомоги в Україні»), Ю. Рємєскової («Міжнародно-

правові стандарти якості безоплатної правової допомоги»), В. Баєва 

(«Партнерство заради якості безоплатної правової допомоги: у міжнародному 

форматі»), С. Волкова («Переворот системи: гуманна система надання 

безоплатної правової допомоги громадянам перевернута в Україні догори 

дригом») та ін.). Варто констатувати у дослідженні гарантування правової 

безоплатної, в т. ч. й вторинної, допомоги адвокатами певну спеціалізацію, яку 

варто посилити і надалі й зосередити увагу на ресурсі різних видів гарантій, 

закріплених у адміністративно-правових нормах. 

 

 

1.2 Безоплатна правова допомога адвокатами як об’єкт 

адміністративно-правового гарантування 

 

 

У доктрині адміністративного права дуже чітко розмежовані поняття 

«предмет правового регулювання» та «об’єкт правового регулювання». 

Предмет адміністративно-правового регулювання визначає, що саме 

регулюється нормами адміністративного права, тобто предмет – це 
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«матеріальний критерій розподілу права на структурні елементи» [5, с. 29]. У 

свою чергу під об’єктом правовідносин розуміють те, на що спрямовано 

інтереси суб’єктів, через що вони вступають в адміністративні правовідносини 

[4, с. 56]. 

Можна погодитися з думкою Т. Коломоєць, яка вважає, що у об’єктом у 

більшості випадків є дії та поведінка людей, здійснення яких є реалізацією 

адміністративно-правових відносин, а в деяких випадках адміністративних 

правовідносин можливе існування складного об’єкту – «поведінка людей і 

майно» [3, с. 67]. 

Щодо безпосереднього дослідження об’єкта адміністративно-правового 

регулювання, то думки вчених-адміністративістів можна умовно розподілити за 

двома підходами. Прихильники першого підходу (серед них, Л. Миськів, 

Є. Юркова) ототожнюють об’єкт адміністративно-правового регулювання з 

об’єктом публічного управління [124, С. 280-284]. Друга точка зору полягає у 

пошуку подібності (тотожності) між об’єктом адміністративно-правового 

регулювання та об’єктом адміністративно-правових відносин [212, с. 15; 2, 

с. 215]. 

Конституція України закріплює як найвищу соціальну цінність людину, її 

права і свободи. Відповідно до положень Конституції, кожній особі 

гарантується право на професійну правничу допомогу [91]. Виходячи зі змісту 

ст. 59 Конституції України, можна зробити висновок, що право на професійну 

правничу допомогу мають не тільки громадяни України, а й іноземці, біженці, 

особи, що потребують додаткового захисту, особи, що потребують тимчасового 

захисту, особи без громадянства, які знаходяться під юрисдикцією України, а 

також юридичні особи. Варто наголосити, що в умовах постійної трансформації 

суспільно-політичних інституцій у доктрині адміністративного права та 

законодавстві в цілому виникла необхідність визначення співвідношення між 

поняттями суміжної категорії – «правова допомога», «правнича допомога», 

«професійна правнича допомога», «кваліфікована правова допомога», 

«юридична допомога», «правові послуги». 



52 
 

 

Зміст терміну «правова допомога» досліджується не тільки у працях 

представників галузевої правової науки, а й закріплюється нормативно. Так, 

наприклад, п. 4 ст. 1 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI містить положення щодо визначення 

сутності договору про надання правової допомоги, п. 1 ст. 2 цього ж 

нормативно-правового акту визначає адвокатуру як «недержавний самоврядний 

інститут», що має забезпечувати надання різних видів правової допомоги [149]. 

У Законі України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 

3460-VI законодавець підходить до визначення «правова допомога» через 

призму поняття «правові послуги». Тобто, «правова допомога» – це поняття 

більш широкого нормативно-соціального змісту, ніж «правова послуга» [150]. 

Положення ч. 2 ст. 8 Закону України «Про нотаріат» від 2 вересня 1993 р. 

№ 3425-XII зобов’язують нотаріуса, помічника нотаріуса зберігати нотаріальну 

таємницю, навіть якщо їх діяльність «обмежувалася наданням правової 

допомоги». Отже, спостерігається певна термінологічно-понятійна «мозаїка». 

А. Руденко вважає правову допомогу «гарантією доступу до правосуддя в 

адміністративному судочинстві». О. Капля зазначає, що забезпечення права на 

правову допомогу необхідно розглядати як «застосування відповідних правових 

засобів», спрямованих на захист прав учасників судового процесу [81, с. 110]. 

Слушною є думка В. Андрусіва, який стверджує, що правова допомога 

надається «уповноваженими на це органами або особами» і спрямована на 

«реалізацію та захист» прав заінтересованих суб’єктів [11, с. 15]. 

Разом із тим, Конституція України як Основний Закон держави надає 

кожному право саме на професійну правничу допомогу (ст. 59), зазначає, що 

для надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура [91]. 

Стаття 10 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 2 червня 2016 

року № 1402-VIII гарантує кожному надання професійної правничої допомоги 

при реалізації права на справедливий суд. В адміністративному судочинстві 

учасники справи мають право користуватися правничою допомогою, при чому 

ст. 16 Кодексу адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. № 2747-IV 
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розмежовує професійну правничу допомогу та безоплатну правничу допомогу 

[88] і на це звертали увагу вчені-адміністративісти. 

Як слушно зазначає В. Єрмаков, до понять «правова допомога», 

«правнича допомога», «юридична допомога» слід підходити як до розуміння 

сукупності однієї родової категорії, що обумовлено стандартами української 

мови. Тобто, виходячи з однакового семантичного значення цих словесних 

конструкцій, можна зробити висновок про їх синонімічність.  

Співвідношення «правова допомога» а «правові послуги» має вигляд 

взаємообумовленості, взаємозалежності з огляду на наявну норму-дефініцію, 

яка фіксує зміст правової допомоги як вид діяльності, що полягає у наданні 

правових послуг. При цьому саме останнє є зумовлюючим складовим 

елементом ресурсу правової допомоги. 

Вказівка у назві правової допомоги на суб’єкта надання дозволяє 

виокремлювати «професійну» правову допомогу та таку ж допомогу 

адвокатами. Проте розглядати як синоніми не варто, бо «професійна» – це 

позначення всього розмаїття можливих суб’єктів її надання, в той час як 

вказівка у назві на «адвокатами» уточнює це коло. Це дозволяє розглядати їх 

співвідношення як ціле і частина. Уточнення у назві на «кваліфіковану»,  

«кваліфікаційну» є неоднозначно сприйнятим у правовій науці, бо 

спостерігаються підходи до її ототожнення із якісною (і це зрозуміло), проте 

може бути і зв’язок із кваліфікацією суб’єкта надання і вже буде мова про 

допомогу адвокатами (це чітко унормовано в аспекті гарантування державою 

реалізації права на правову допомогу). І, нарешті, безоплатна правова допомога 

передбачає акцент уваги ще на одну їх характеристику. І, не зважаючи на різні 

підходи у правовій науці до безпосереднього розуміння цього виду правової 

допомоги (різні критерії для виокремлення), варто погодитися із тими вченими-

юристами, які вважають, що вказівка у її назві пов’язана не стільки із 

платністю, скільки із наявністю або ж відсутністю, стільки із наявністю або ж 

відсутністю зобов’язань суб’єкта одержання такої допомоги перед суб’єктом її 

надання (зобов’язань оплатити таку послугу). 
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У науковій галузевій фаховій літературі також існують різні точки зору 

щодо розуміння понять «професійна правова допомога» та «кваліфікована 

правова допомога». Так, Є. Марич пропонує узгоджувати їх з поняттям 

«правнича допомога», яке походить від слова «правник», що вже є вказівкою на 

специфічне коло суб’єктів, які можуть займатися такою діяльністю [116, c. 30]. 

Р. Сінєльник у своєму дослідженні зазначає, що для того аби правова допомога 

захисника у справах про адміністративне правопорушення була 

кваліфікованою, необхідно закріпити «фахові вимоги, які будуть відповідати за 

якість її надання». 

Академічний тлумачний словник української мови визначає прикметник 

«професійний» як той, що стосується «певної професії, постійної діяльності», а 

«кваліфікований» як такий, що має «високу кваліфікацію або вимагає 

спеціальних знань, доброї кваліфікації» [206]. Отже, терміном «кваліфікована 

правова допомога» слід позначати не просто правову допомогу, яка надається 

адвокатом, а якісну, ефективну, надійну правничу діяльність у сфері захисту 

прав, свобод і законних інтересів особи. 

Аналіз відповідних доктринальних та законодавчих положень дозволяє 

зробити висновок про неузгодженість і наявність суперечність термінології, яка 

застосовується у процесі нормотворчості. Оскільки, Конституція України є 

Основним Законом держави, приведення у відповідність до неї положень інших 

нормативно-правових актів є необхідним не тільки щодо усунення 

термінологічної розбіжності, а й для забезпечення іманентної властивості 

Конституції визначати взаємну ієрархічність та підпорядкованість нормативно-

правових джерел. 

Досліджуючи правову допомогу у загальнотеоретичному аспекті, В. 

Личко класифікує її за певними критеріями, у тому числі, й за фінансовим 

критерієм – на оплатну та безоплатну [106, с. 10]. Є. Марич також розподіляє 

правову допомогу на оплатну та безоплатну, але за критерієм наявності 

зустрічних зобов’язань адресатів у зв’язку з наданням їм допомоги [116, с. 56]. 

Фактично аналізуючи один поділ та пропонуючи тотожний результат, вони 
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обирають різні критерії поділу. 

За цим же критерієм законодавець визначає основний вид правничої 

допомоги – платну. Згідно зі ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI адвокат за здійснення 

захисту, представництва та надання інших видів юридичних послуг отримує 

винагороду – гонорар. При встановленні гонорару обов’язково враховуються не 

тільки складність справи та досвід адвоката, а й фінансовий стан клієнта [149]. 

Отже, як бачимо, законодавець намагається визначити ознаки виду допомоги, 

шляхом вказівки на них у тексті. 

Процес утвердження України як соціальної та правової держави вимагає 

взяття на себе державою зобов’язань щодо гарантування отримання правової 

допомоги кожній особі, яка цього потребує. Як слушно зазначає С. Бреус, право 

на безоплатну професійну правничу допомогу має кожен, однак форми 

реалізації цього права для різних категорій осіб будуть різними також [29, с. 7]. 

Так, правом отримувати безоплатну первинну правову допомогу наділена будь-

яка особа, у то час, як скористатися безоплатною вторинною правовою 

допомогою може тільки обмежене коло осіб. Це вже свідчить про 

внутрішньоознаковий поділ допомоги залежно від іншої ознаки-критерії, якими 

є суб’єкти одержання. 

Тобто, безоплатна правова допомога є значно ширшим поняттям за 

безоплатну професійну правничу допомогу. Безоплатна правова допомога може 

надаватися, у тому числі, особами, які не мають достатньої фахової 

кваліфікації, у той час як головним критерієм віднесення здійснюваної 

діяльності до професійної правничої є власне суб’єкт такого здійснення – 

адвокат – особа, яка отримала свідоцтво на право зайняття адвокатською 

діяльністю в установленому законом порядку. 

Адміністративно-правове регулювання є вираженням регуляторних 

публічно-владних повноважень забезпечення якого здійснюється за допомогою 

адміністративно-правових засобів, головне місце серед яких займає 

адміністративно-правова норма. Як зазначає з цього приводу С. Вилков, 
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публічно-правове регулювання у сфері надання безоплатної професійної 

правничої допомоги скероване на «якісне впорядкування правовідносин, 

пов’язаних з реалізацією права на безоплатну правову допомогу» [36, с. 92]. 

Отже, надання безоплатної правової допомоги адвокатами має 

регламентуватися спеціальними нормативно-правовими актами. Одночасно 

варто зазначити, що складовою адміністративно-правового регулювання варто 

розглядати гарантування, тобто закріплення у нормах адміністративного права 

гарантій (умов, засобів, способів), за допомогою яких й забезпечується 

фактично гарантування такого правового явища як безоплатна вторинна 

правова допомога адвокатами. Всі ці норми зосереджені і адміністративно-

правових актах, розпорошені у них, що ускладнює їх застосування на практиці, 

в той же час і слугує підставою для різноваріативного аналізу цих актів. 

В. Чабан пропонує у якості критеріїв класифікації адміністративно-

правових актів такі чинники: «за органом, що прийняв акт, за типом акту, за 

часом прийняття акту, за номером адміністративно-правового акту, за 

алфавітною ознакою, за предметом правового регулювання, за юридичною 

властивістю, за функціональною роллю, за сферою застосування, за дією у часі 

та просторі, за характером компетенції органів, що приймають акт, за видами 

юридичної відповідальності, яка настає у випадку недотримання 

адміністративно-правових приписів» [209, с. 63-64]. 

Розглядаючи нормативно-правові акти, які містять у якості 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатами, їх 

можна класифікувати за такими критеріями: 

1. Залежно від суб’єкта нормотворчості:  

 акти вищих органів державної влади – Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України; 

 акти центральних органів виконавчої влади – Міністерства юстиції 

України; 

 акти органів, що входять безпосередньо до системи безоплатної 

правової допомоги, – Координаційного центру з надання правової допомоги 



57 
 

 

тощо; 

 акти органів адвокатського самоврядування – Національної асоціації 

адвокатів України, Ради адвокатів України, Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії адвокатури, конференції ради адвокатів регіону, ради 

адвокатів регіону, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури, з’їзду 

адвокатів України; 

 локальні нормативно-правові акти органів місцевого самоврядування, 

що стосуються надання безоплатної правової допомоги. 

2. Залежно від території, на яку поширюється їх дія,  

 загальнодержавні (дія поширюється на всю територію України); 

 міжрегіональні (дія поширюється на декілька областей – наприклад, 

акти Регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

у Донецькій та Запорізькій областях);  

 регіональні (акти інших регіональний центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги);  

 місцеві (акти місцевих центрів з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги). 

3. Залежно від форми ухвалення акту: 

 конституційні закони – законодавчі акти, які мають на меті 

конкретизувати відповідні конституційні положення (Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI, Закон 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI); 

 кодифіковані та звичайні законодавчі; 

 постанови Верховної Ради України; 

 укази та розпорядження Президента України; 

 постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України; 

 накази центральних органів виконавчої влади; 

 накази органів, що входять до системи безоплатної правової допомоги; 

 рішення органів у системі адвокатського самоврядування. 
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Окрім того, важлива роль в адміністративно-правовому регулюванні 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами належить й міжнародним 

договорам, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, 

оскільки саме вони встановлюють міжнародні стандарти із регулювання 

надання безоплатної правової допомоги взагалі та безоплатної правової 

допомоги адвокатами, які також фіксують гарантії останньої. 

Застосування практики Європейського суду з прав людини прямо 

передбачено Кодексом адміністративного судочинства України від 6 липня 

2005 р. № 2747-IV. Так, рішення ухвалене судом на підставі конституційних 

принципів, загальних засад права та принципів верховенства права з 

урахуванням судової практики Європейського суду з прав людини, є законним 

за умови дотримання норм процесуального права [88].  

Слід зазначити, що мова йде про усю загальну сукупність практики, а не 

тільки про рішення щодо України, які також варто розглядати у «широкому» 

розумінні «законодавства», яке закріплює гарантії, в т. ч., й адміністративно-

правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Таким чином, безоплатну правову допомогу як об’єкт адміністративно-

правового гарантування й запропоновано розглядати як вид професійної 

правової допомоги, що надається спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко 

визначеному колу осіб, допуск та гарантована процедура надання якої 

деталізовані у законодавстві із повною або частковою оплатою послуг із 

державного або місцевого бюджетів.  

Адміністративно-правове гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами закріплюється у численних нормативно-правових актах, які умовно 

можна класифікувати за такими критеріями: суб’єктом нормотворчості, від 

територією на яку поширюється їх дія, формою акту, процедурою його 

прийняття.  

Особлива роль в адміністративно-правовому забезпеченні надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами належить міжнародним договорам, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та практиці 
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Європейського суду з прав людини. 

 

 

1.3 Поняття та ознаки адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів 

 

 

У науковій літературі досить широко використовується термін «гарантії», 

що зумовлює неоднозначність застосування, розрізненість наукових поглядів та 

заплутаність тлумачення. Саме слово «гарантія» у перекладі з французької 

означає «порука, забезпечення» [200, с. 215]. Багатомовний юридичний 

словник-довідник визначає походження слова «гарантія» від англійського 

«caution» «порука, гарантування, забезпечення» [206,  с. 75]. Як юридичний 

термін у загальноправовому значенні гарантію розуміють як «засіб 

забезпечення виконання зобов’язань» [218, с. 59]. 

М. Козюбра зазначає, що гарантія «певною мірою пов’язана із 

застосуванням публічного примусу, що є необхідним на випадок можливого 

порушення норм» [68, с. 128]. Схожої думки дотримується і О. Батанов, який 

звертає увагу на те, що реалізація гарантій вимагає «певних особливих дій, без 

яких неможливо досягти позитивного результату» [18, с. 410]. Такої ж позиції 

дотримуються Н. Оніщенко, Н. Пархоменко, С. Погребняк, О. Петришин та ін. 

Для юридичних гарантій невід’ємним атрибутом є «специфічна 

визначеність ними юридичних засобів, умов та порядку реалізації прав людини, 

їх охорони і захисту» [221, с. 13]. Варто погодитися з думкою І. Магновського, 

який застерігає від ототожнення понять «гарантія» та «забезпечення»; 

гарантіями є «умови і засоби реалізації прав, а забезпеченням – створення таких 

умов» [111, с. 11]. 

Так, В. Веденська визначає гарантії як «обов’язок держави створити 

систему умов, які забезпечать кожній особі рівні правові можливості для 

фактичної реалізації своїх прав, їх охорони та захисту» [34, с. 148]. Цікавими 
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видаються погляди А. Пономаренка з приводу відображення у нормативно-

правових актах системи «специфічних умов, завдяки яким встановлюється 

загальнообов’язковий порядок втілення у життя правових можливостей особи». 

Цими способами, засобами та умовами і мають бути юридичні гарантії.  

Отже, гарантії у суспільному житті виконують одночасно дві важливі 

функції. По-перше, вони регулюють «динаміку», розвиток правовідносин, а, по-

друге, виступають негативною реакцією держави на порушення прав, свобод і 

законних інтересів особи. 

Адміністративно-правові гарантії є різновидом юридичних гарантій 

поряд зі цивільно-правовими, кримінально-правовими, конституційно-

правовими, міжнародними гарантіями.  

Б. Мартенко наполягає на визначені сутності адміністративно-правових 

гарантій через нормативне закріплення порядку проваджень щодо справ про 

адміністративні правопорушення, накладення за вчинення адміністративних 

проступків стягнень. І. Когутич вбачає зміст адміністративно-правових гарантій 

«в умовах і засобах забезпечуваної ними діяльності» [87, с. 65]. Як слушно 

зауважує А. Каращенко, адміністративно-правові гарантії стосуються не тільки 

«реалізації прав громадян, а й організації захисту таких прав». 

О. Навроцький розглядає адміністративно-правові гарантії як комплекс 

нормативно передбачених «державно-владних засобів впливу» з метою 

створення умов для реалізації прав, їх захисту в разі існування загрози 

посяганню, відновлення і компенсації у разі порушення [127, с. 7]. Не менш 

важливою ознакою адміністративно-правових гарантій є надання ними 

«можливостей учасникам управлінських відносин реалізовувати свої обов’язки 

та використовувати надані їм права» [130, с. 10]. 

В. Головко розподіляє адміністративно-правові гарантії на дві великі 

групи: «адміністративно-правові гарантії, які забезпечують реалізацію прав і 

свобод, та адміністративно-правові гарантії, як спрямовані на здійснення 

охорони та захисту» [52, с. 16]. 
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Тобто, адміністративно-правові гарантії встановлюють механізм 

реалізації прав і свобод, контролюють дотримання прав і свобод у діяльності 

фізичних та юридичних осіб, зумовлюють захист прав і свобод, відновлюють їх 

у випадку порушення та встановлюють порядок відповідальності за вчинення 

адміністративних деліктів, що посягають на встановлений суспільний порядок. 

Всі ці загальні положення у повній мірі притаманні, або ж поширюються і на 

сферу безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами. 

Щодо питання адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами, В. Заборовський вважає, що їх призначення полягає у 

«захисті адвоката від проявів свавілля держави, органів адвокатського 

самоврядування та інших суб’єктів та на забезпечення права особи на 

безоплатну правову допомогу, яка надається адвокатами» [66, с. 21].  

Як слушно зазначає з цього приводу С. Калинюк, адвокату необхідна 

«незалежність від осіб та органів, у провадженні яких перебуває доручена йому 

справа з метою належного здійснення своєї професійної діяльності» [79, с. 116]. 

Н. Бакаянова у свою чергу виокремлює «незалежність адвоката при здійсненні 

адвокатської діяльність як функціональний принцип адвокатури» [17,  с. 149]. 

Варто погодитися з тезою, запропонованою І. Голованем, що саме 

«професійні права і гарантії становлять характерну відмінність адвокатської 

діяльності від інших видів юридичної практики» [50, с. 15]. Цікавою є й думка 

В. Гвоздія, який виокремлює як окремий вид адміністративно-правових 

гарантій «адміністративно-правові гарантії діяльності органів адвокатського 

самоврядування, та розподіляє їх на загальні та спеціальні» [46 с. 135]. І це 

слушно з огляду зв’язку адвоката із самоврядуванням. 

Нормативне закріплення адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатами знаходять у положеннях Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5067-VI (ст. 23) 

[149], Закону України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. 

№ 3460-VI (ст. 25) [150], Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які 

беруть участь у кримінальному судочинстві» від 23 грудня 1993 р. № 3782-ХІI 
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(п. б, в, г. г 1 ч. 1 ст. 2). І саме узагальнений аналіз їх положень та урахування 

доктринальних положень щодо розуміння гарантій, адміністративно-правових 

гарантій безоплатної вторинної допомоги адвокатами (формулювання 

пропонується з акцентом на звуження предмету дослідження), дозволяє 

спробувати виокремити їх ознаки. 

Ознаки адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами надають підстави розглядати ці адміністративні явища 

саме як гарантії. Такі риси можуть бути властиві абсолютно всім юридичним 

гарантіям, незалежно від їх приналежності, одночасно відображати унікальні 

властивості та специфічний характер гарантій, що забезпечують безоплатну 

правову допомогу адвокатами. 

Ознаками адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами слід вважати: 

1. Урегульованість нормами адміністративного права. 

Відповідні гарантії закріплені у нормах національного законодавства, 

міжнародно-правових актів, які закріплюють стандарти надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами. Можна погодитися з думкою І. Когутич, що 

адміністративно-правові гарантії стають гарантіями тільки через надання їм 

юридичної форми та спрямування організаційних зусиль держави і суспільства 

на втілення їх у життя [87, с. 66]. 

Ефективність та якість надання адвокатами безоплатної правової 

допомоги, у тому числі, залежить від однозначності, точності, повноти, 

системності, логічності, послідовності формулювання нормативних положень. 

При цьому варто зазначити, що галузева їх реалізація й обумовлює можливість 

їх виокремлення. Саме норми галузі закріплюють їх, а отже і ознака – галузеве 

регулювання. 

2. Розглядаються як функціональна складова загальних адміністративно-

правових гарантій та як підвид адміністративно-правових гарантій діяльності 

адвокатури, підвид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги. 
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Це означає, що адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової 

допомоги адвокатами притаманні ознаки більш загальних категорій, що 

дозволяє зробити висновок про їх логічну та продовжувану єдність. 

3. Динамічність. 

Означає здатність адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатами до модифікації змісту і форми, у зв’язку з 

розвитком в Україні принципів громадянського, демократичного, правового 

суспільства, визнанням права особи на безоплатну правову допомогу таким, що 

належить до категорії «прав-гарантій» [29, с. 7] і стосовно модифікації 

процесуального аспекту (у разі зміни процедури в цілому), і щодо 

інституційних перетворень у державі (інституційні зміни у Міністерстві юстиції 

України, Координаційному центрі тощо), й організаційних змін (зміна вимог 

допуску до надання допомоги, модифікації системи суб’єктів їх отримання 

тощо). Зміни у суспільстві, у законодавстві, у доктрині щодо розуміння 

гарантій, правової допомоги, адвокатури тощо впливають і на адміністративно-

правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатами. 

4. Об’єктивна обумовленість юридичними фактами, що спричиняють 

виникнення, зміну та припинення у адвоката прав і обов’язків щодо надання 

безоплатної правової допомоги. 

Загальна правомочність надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами виникає з моменту укладення адвокатом контракту або договору з 

Центром надання безоплатної вторинної правової допомоги, а спеціальна – з 

моменту видання Центром безоплатної правової допомоги доручення для 

підтвердження повноважень захисника або повноважень адвоката у конкретній 

справі. Зміна такої правомочності може наставати через прийняття рішення про 

зміну адвоката, який надає безоплатну правову допомогу, а припинення – у 

випадку виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу. 

5. Універсальність. 



64 
 

 

Адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги 

адвокатами діють по всій території України, а їх зміст та обсяг є однаковим для 

усіх суб’єктів безоплатної правової допомоги. 

Отже, безоплатну правову допомогу як об’єкт адміністративно-правового 

гарантування запропоновано розглядати як вид професійної правової допомоги, 

що надається спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко визначеному колу 

осіб, допуск та гарантована процедура надання якої деталізовані у 

законодавстві із повною або частковою оплатою послуг із державного або 

місцевого бюджетів.  

Адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової допомоги 

адвокатами притаманні такі ознаки: урегульованість нормами 

адміністративного права; розглядаються як функціональна складова загальних 

адміністративно-правових гарантій, як підвид адміністративно-правових 

гарантій діяльності адвокатури, підвид адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги; динамічність; об’єктивна обумовленість 

юридичними фактами, що спричиняють виникнення, зміну та припинення у 

адвоката прав і обов’язків щодо надання безоплатної правової допомоги; 

універсальність, системність. 

 

 

1.4 Система суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів 

 

 

 Система адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами втілюється в життя через реалізацію конкретними 

суб’єктами своїх повноважень, створення ними умов формування ефективної 

системи надання безоплатної правової допомоги, реалізації чітко визначеним 

колом суб’єктів права на безоплатну вторинну правову допомогу. Саме 

діяльність цих суб’єктів є фактором належного функціонування системи 
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безоплатної правової допомоги. 

Для вивчення сутності поняття «система суб’єктів адміністративно-

правого гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами» необхідно 

здійснити комплексний аналіз його системоутворюючої категорії – «суб’єкт 

адміністративних правовідносин». 

У загальній теорії права суб’єктами правовідносин вважаються 

«правоздатні особи, які є носіями юридичних прав та обов’язків, які 

використовують свою правосуб’єктність у конкретних правовідносинах»; 

«суб’єкти права, які вступили у правовідносини для реалізації прав і 

обов’язків» [68, c. 228]; «учасники правовідносин, які мають суб’єктивні права 

та виконують юридичні обов’язки на основі юридичних норм» [40, c. 14]. 

В. Копейчиков у своїх дослідженнях ототожнює суб’єктів правовідносин і 

суб’єктів права, визначаючи їх як «учасників правових відносин, які мають 

суб’єктивні права та виконують юридичні обов’язки» [69, с.192]. З. Голован 

розглядає суб’єктів правовідносин як більш конкретизовану категорію, 

оскільки «вони вступають у правовідносини, що проявляються у відповідній 

галузі права, наділені конкретною правоздатністю та дієздатністю, можуть бути 

учасниками певних правовідносин». 

 У теорії адміністративного права існують схожі позиції щодо питання про 

суб’єктів адміністративних правовідносин. М. Костів наголошує на 

необхідності розмежування суміжних понять «суб’єкт адміністративного 

права» і «суб’єкт адміністративних правовідносин» за критерієм здатності 

вступати у адміністративні правовідносини. Так, «суб’єкт адміністративного 

права має потенційну спроможність вступати в адміністративні 

правовідносини, а суб’єктом адміністративних правовідносин вже є їх 

фактичний учасник» [93, с. 176]. 

 Можна погодитися з думкою І. Діткевича щодо «неможливості існування 

єдиної адміністративної процесуальної правосуб’єктності для всіх учасників 

адміністративних правовідносин». Для кожного суб’єкта існує своя самостійна 

юридична конструкція з конкретним змістом і обсягом [61, с. 8]. 
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 В. Авер’янов у якості суб’єктів адміністративного права розглядав 

«учасників суспільних відносин, які мають суб’єктивні права та виконують 

юридичні обов’язки, які встановлюються нормами адміністративного права» [4, 

c. 189]. В. Колпаков надає схоже визначення, розуміючи суб’єктів 

адміністративних правовідносин як «носіїв прав та обов’язків щодо державного 

управління, які передбачені нормами адміністративного права, а також здатних 

реалізовувати надані права та виконувати покладні обов’язки» [2, c. 46]. Т. 

Мацелик вважає суб’єктом адміністративного права «самостійного та 

незалежного індивіда або організацію, я яких наявна воля, інтереси та мета, якої 

вони бажають досягти за для чого і вступають в адміністративні 

правовідносини» [119, c. 160]. На думку І. Артеменка, суб’єктами 

адміністративних правовідносин є «учасники суспільних правовідносин, які 

наділені відповідними суб’єктивними правами і юридичними обов’язками, 

закріпленими у адміністративно-правових нормах» [16, с. 194-195]. За 

визначенням, наданим Д. Павловим, суб’єктом адміністративно-правових 

відносин є «суб’єкт наділений державно-владними повноваженнями  та на 

якого адміністративно-правовими нормами покладено обов’язок здійснювати 

управлінські функції». Т. Коломоєць у своїх дослідженнях дотримується думки, 

що суб’єктами адміністративного права є «фізичні та юридичні особи, яка є 

носіями прав та обов’язків у сфері публічного управління, передбачених 

адміністративно-правовими нормами, та мають здатність реалізовувати надані 

права та виконувати покладені обов’язки» [3, c. 24]. 

 Узагальнюючі погляди в адміністративно-правовій доктрині на 

розмежування суміжних понять «суб’єкт адміністративного права» та «суб’єкт 

адміністративно-правових відносин», зазначимо, що суб’єктом 

адміністративного права є фізична чи юридична особа, яка наділена здатністю 

потенційно вступати в адміністративно-правові відносини з метою задоволення 

своїх інтересів або реалізації публічно-владних повноважень. Суб’єктом 

адміністративних правовідносин у свою чергу є фізична або юридична особа, 

яка вже є учасником правовідносин, внаслідок чого має суб’єктивні 
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адміністративно-правові права та виконує адміністративно-правові обов’язки. 

Зазначимо, що за своєю сутністю поняття «суб’єкти адміністративно-правового 

гарантування» є значно вужчим, аніж «суб’єкти адміністративних 

правовідносин», оскільки Конституцією України обов’язок гарантування 

механізмів реалізації прав і свобод людини і громадянина покладено виключно 

на державу, яка здійснює свої владні повноваження через систему публічних 

органів. 

 Щодо системи суб’єктів адміністративно-правового гарантування, варто 

зазначити, що її розгляд доцільно починати із класифікації суб’єктів 

адміністративно-правових відносин для структурованості дослідження та 

полегшення процесу здійснення наукових пошуків. У доктрині 

адміністративного права запропоновано різні підстави для класифікації 

суб’єктів адміністративно-правових відносин. Так, Ю. Битяк поділяє усіх 

суб’єктів на державні органи (органи законодавчої, виконавчої та судової 

влади, прокуратура, адміністрації державних підприємств та установ), 

структурні підрозділи органів держави, власника (представника) юридичної 

особи, громадські об’єднання, органи самоврядування,кооперативи, громадян 

України, іноземних громадян, осіб без громадянства [1, с.50]. 

 На думку В. Колпакова, основними носіями суб’єктивних прав та 

обов’язків у сфері публічного управління є: «Президент України, органи 

виконавчої влади, державні службовці, громадяни України, іноземці, особи без 

громадянства, органи місцевого самоврядування, об’єднання громадян та 

суб’єкти підприємницької діяльності» [2, с.75–76]. Т. Котормус поділяє 

суб’єктів адміністративних правовідносин з організаційно-правовою формою 

на «індивідуальних (окремі громадяни України, особи без громадянства, 

іноземці) та колективних. У свою чергу колективні суб’єкти додатково 

поділяються на державні та недержавні» [94, с. 64].  

 Авторським колективом адміністративістів на чолі з В. Авер'яновим, які 

підготували академічний курс, запропоновано поділ суб'єктів адміністративно-

правових відносин «за ступенем зовнішньої відокремленості: юридичні особи – 
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органи державної влади та органи місцевого самоврядування, громадські 

об'єднання, підприємства, колективні суб'єкти бо утворення, які не володіючи 

ознаками юридичної особи, мають владні повноваження, надані їм 

адміністративно-правовими нормами» [4, с. 92-93]. Слушним видається і поділ 

суб’єктів залежно від степеня участі у публічному управлінні на тих, чиї 

інтереси і права підлягають реалізації і захисту в публічному управлінні та 

суб’єктів, які безпосередньо та опосередковано реалізовують надані їм 

повноваження задля забезпечення належного порядку управління  [119, с. 92-

93]. 

 Класифікація суб’єктів адміністративно-правового гарантування є більш 

специфічною (бо тільки гарантії), однак не менш різноманітною. Можна навіть 

стверджувати, що в адміністративно-правових нормах закріплюються гарантії 

надання адвокатами безоплатної правової допомоги, а отже й система їх 

суб’єктів є певним чином тотожною із системою суб’єктів адміністративно-

правового регулювання вищезазначених відносин. Суб’єкти адміністративно-

правового гарантування відрізняються між собою порядком створення та 

ліквідації, структурою, завданнями, повноваженнями, компетенцією, 

можливістю здійснення публічно-владних повноважень, однак незважаючи на 

це становлять єдиносукупну систему, оскільки знаходяться між собою у тісних 

горизонтальних, вертикальних, внутрішніх та зовнішніх зв’язках, які є 

історично обумовленими, однак динамічно реагуючими на сучасні суспільно-

політичні виклики. Детально не зупиняючись на повноваженнях Президента 

України та Верховної Ради України, слід зазначити, що їх роль у системі 

суб’єктів зумовлена їх правотворчими повноваженнями у гарантуванні, в т. ч. й 

за допомогою галузевих норм права, безоплатної правової допомоги 

адвокатами. 

 Кабінет Міністрів України є вищим органом у системі органів виконавчої 

влади, який здійснює заходи щодо забезпечення функціонування системи 

безоплатної правової допомоги [167]. Тобто, з точки зору гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами, Кабінет Міністрів України 
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здійснює найбільш широку за своїм комплексним складом діяльність щодо 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами. Ця діяльність проявляється у правовій природі актів Кабінету 

Міністрів України, його правотворчій діяльності. 

 У своєму дослідженні О. Совгиря наводить положення, що 

«правотворчою діяльністю Уряду є форма його діяльності, спрямована на 

створення, зміну та припинення правових норм, за допомогою яких 

реалізуються його задачі та функції. Вона складається з таких компонентів: 

участь у законотворчому процесі; власна нормотворчість в рамках компетенції; 

участь у нормотворчій діяльності Президента України» [190, С. 39]. 

 Конституція України наділяє Кабінет Міністрів України компетенцією 

щодо видання постанов і розпоряджень, які є обов'язковими до виконання. 

Відповідно, постає необхідність розмежування двох різновидів нормативно-

правових актів. На думку М. Цвіка, постанови є «актами нормативно-правового 

характеру, а розпорядження видаються з оперативних та організаційно-

розпорядчих питань» [70, с. 305]. Така позиція відповідає ідеї законодавця, яка 

закріплена у профільному законі – «акти нормативного характеру приймаються 

у формі постанов і розпоряджень, акти з організаційно-розпорядчих та інших 

поточних питань видаються у формі розпоряджень» [167]. 

 Разом із тим, як слушно застерігає І. Дахова, компетенцію необхідно 

чітко відрізняти від повноважень, оскільки часто зустрічають випадки, коли 

параграф підручника або розділ монографії мають назву «Компетенція органу», 

а у тексті мова йде лише про його повноваження, що «означає фактичне 

ототожнення цих двох понять» [56, С. 16]. Термін «компетенція» походить від 

лат. «competentia» – погодженість частин, який знаходить свої витоки у іншому 

латинському слові «competere» – «відповідати, підходити, бути здатним, і 

означає сукупність повноважень і обов’язків будь-якого органу або службової 

особи законодавчої, виконавчої чи судової влади, або особи, що володіє 

виборчим мандатом» [200, с.213]. 

 Складовими компетенції у правовій доктрині пропонують вважати: 
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«юридичну відповідальність та предмет відання; функції, цілі та завдання; 

предмет відання, юридичне закріплення призначення, завдань та функцій 

органу; предмет відання або підвідомчість; чітко окреслене коло завдань 

(справ), відведене органу відповідно до напряму його діяльності, задачі та 

відповідальність органа виконавчої влади; тільки функції або тільки завдання; 

певний обсяг державної діяльності, покладеної на конкретний орган або коло 

питань, передбачених законодавством, іншими нормативно-правовими актами, 

які він має право вирішувати у процесі практичної діяльності» [189, с. 157]. 

Компетенція органів виконавчої влади також може поділятися на реальну – 

закріплена в компетенційних актах щодо кожного діючого органу виконавчої 

влади, та потенційну – виявляється у повному обсязі у завданнях та функціях 

держави [56, С. 18]. 

 Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері гарантування надання 

безоплатної правової допомоги закріплені у Законі України «Про безоплатну 

правову допомогу». Так, зокрема, Кабінет Міністрів України: 

 1. Затверджує порядок і умови проведення конкурсу та вимоги до 

професійного рівня адвокатів, які залучаються до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

2. Встановлює порядок і умови укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі. 

3. Встановлює порядок і умови укладення договорів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на тимчасовій основі. 

4. Встановлює порядок інформування центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги про випадки затримання осіб. 

5. Встановлює розмір та порядок оплати діяльності суб'єктів надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

6. Затверджує положення про Координаційний центр з надання правової 

допомоги [150]. 

Отже, повноваження Кабінету Міністрів щодо адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами охоплюються 
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правотворчою діяльністю Уряду, який своїми актами фактично «закладає» 

основу формування ефективної системи адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Наступним суб’єктом системи адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами є Міністерство юстиції України. 

Міністерство юстиції України є центральним органом виконавчої влади, 

«діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України. 

У сфері надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної правової 

допомоги на нього покладено повноваження щодо здійснення загального 

управління» [154]. 

Одним з пріоритетних завдань Міністерства юстиції України є 

«посилення ефективності системи надання безоплатної правової допомоги 

кожному, хто не має можливості самостійно захищати свої права та інтереси, 

розбудова ефективної системи доступу до правової допомоги, у тому числі за 

рахунок цифровізації відповідних сервісів» [138]. Міністерством юстиції 

України координується робота системи безоплатної правової допомоги, яка 

вважається однією з найбільш розгалужених в Європі і складається із 23 

регіональних центрів, 84 місцевих центрів, 428 бюро правової допомоги у 

різних населених пунктах України, 5 правових клубів «PRAVOKATOR», 6760 

адвокатів залучених до надання безоплатної правової допомоги і близько 1500 

штатних юристів системи [125]. Аналіз положень Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції 

України» від 2 липня 2014 р. № 228 дозволяє зробити висновок, що у сфері 

адміністративно-правового гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами Міністерство юстиції України фактично забезпечує виконання 

правозастосовної функції. 

Як зазначає у своїх дослідженнях С. Зливко, правозастосуванням є 

«владна діяльність уповноважених на те державних органів і осіб щодо 

забезпечення реалізації норм права їх адресатами» [74, с. 174]. Слід звернути 

увагу на позицію О. Донченко, який визначає механізм правозастосування як 
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«складне структурне утворення, якому притаманні певні елементи: владна 

діяльність компетентних органів та осіб щодо здійснення ними повноважень; 

діяльність спрямована у сферу суспільних відносин інших суб’єктів права; 

надання суб’єктам правозастосування допомоги і створення умов для 

нормального використання прав, виконання обов’язків, дотримання основних 

вимог» [62, с. 41]. 

Повноваження Міністерства юстиції України у сфері безоплатної 

правової допомоги уточнюються у Законі України «Про безоплатну правову 

допомогу». Зокрема, Міністерство юстиції України, а саме: 

«1. Забезпечує координацію діяльності центральних органів виконавчої 

влади щодо реалізації політики держави у сфері надання безоплатної правової 

допомоги. 

2. Здійснює загальне управління у сфері надання безоплатної первинної 

правової допомоги та безоплатної вторинної правової допомоги. 

3. Відповідає за впровадження та функціонування системи безоплатної 

вторинної правової допомоги. 

4. Утворює центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

5. Подає до Кабінету Міністрів України проєкти законів та інших 

нормативно-правових актів у сфері надання безоплатної правової допомоги. 

6. Надає методичну допомогу органам виконавчої влади та органам 

місцевого самоврядування з питань, що стосуються надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

7. Встановлює порядок ведення Координаційним центром з надання 

правової допомоги Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

8. Забезпечує проведення конкурсів головними управліннями юстиції в 

Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі для 

залучення адвокатів для надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

9. Аналізує практику застосування Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу». 
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10. Затверджує стандарти якості надання безоплатної правової допомоги. 

11. Співпрацює з центральними органами виконавчої влади з питань 

реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу». 

12. Затверджує Типове положення про установи з надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

13. Затверджує порядок та критерії залучення органами місцевого 

самоврядування юридичних осіб приватного права до надання безоплатної 

первинної правової допомоги. 

14. Затверджує Положення про центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

15. Виконує інші функції, встановлені законами України та 

міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України» [150]. 

Прикметною є логічна взаємопов’язаність і взаємний вплив повноважень 

Міністерства юстиції України з іншими суб’єктами системи адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами. Так, 

Міністерство юстиції України виступає контролюючо-моніторинговим органом 

по відношенню до Координаційного центру з надання правової допомоги та 

регіональних і місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, і в той же час дорадчим органом у відносинах з Кабінетом Міністрів 

України. 

До повноважень Міністерства юстиції України у сфері адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами також 

належить здійснення правопросвітницької діяльності населення, щодо наявної у 

них можливості звернутися за отриманням безоплатної вторинної правової 

допомоги. Результати опитування, проведеного Міністерством юстиції України, 

свідчать про низький рівень обізнаності людей щодо можливості звернення для 

отримання кваліфікованої безоплатної якісної правової допомоги. Так, серед 

тих осіб, які стикалися із порушенням власних права, 40% зазначили, що 

вважають захист своїх прав марною справою, 20 % говорять про брак коштів, а 
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9,7 % - про відсутність необхідних знань. Близько 47% респондентів не знають, 

що державою гарантовано право на безоплатну правову допомогу, а 34,7% 

людей знають про можливість отримання правових послуг, але не знають яким 

чином можна реалізувати це право. І тільки 18,4% опитаних володіють 

інформацією про те, де і як можна скористатися безоплатною правовою 

допомогою [138]. 

У напрямку реалізації цієї функції Міністерством юстиції вже вжиті 

заходи зі налагодження комунікації із населенням. Так, серйозним досягненням 

у цій сфері є створення довідково-інформаційної платформи консультацій 

«WikiLegalAid», яка містить правові консультації з різних галузей права 

(зокрема, адміністративного, аграрного, господарського, екологічного, 

житлового, земельного, конституційного, кримінального, кримінально-

процесуального, кримінально-виконавчого, митного, міжнародного, сімейного, 

пенсійного, трудового, фінансового, цивільного, цивільно-процесуального та 

ін.)., надає окрему інформацію щодо суб’єктів звернень та суб’єктів розгляду 

звернень), пояснює механізм отримання пільги та інших гарантій, встановлених 

законом, містить зразки документів правового та процесуального характеру 

[195]. 

Інформаційне наповнення платформи здійснюється завдяки органічній та 

ефективній взаємодії консультантів (ними є працівники центрів або 

представники правничої спільноти, які розміщують, редагують та підтримують 

в актуальному стана правові консультації) та експертів платформи (після 

проходження спеціального навчання здійснюють перевірку, редагування, 

удосконалення та затвердження вже розміщених правових консультацій, а 

також складає нові консультації [195]. Кандидати в експерти довідково-

інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid» проходять 

онлайн-відбір завдяки заповненню анкети та наданням таких обов’язкових 

даних: наявність юридичної освіти, місце роботи, посада, досвід роботи 

юристом поза системою безоплатної правової допомоги, наявність досвіду у 

складанні правових консультацій та мотивація приєднатися до команди 
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експертів платформи [195]. 

З метою здійснення масштабної реформи правосвідомості населення, 

Урядом України було затверджено Розпорядження «Про реалізацію 

правопросвітницького проєкту «Я маю право!» у 2017—2019 роках [153]. 

Проєкт спрямований на налагодження комунікаційних заходів з населенням 

щодо інформованості з питань прав людини і громадянина, механізмів 

реалізації таких прав та виконання юридичних обов'язків, проведення 

правоосвітніх заходів тощо. 

На виконання цього розпорядження Міністерством юстиції України було 

затверджено План заходів Міністерства юстиції України з реалізації  

правопросвітницького проекту «Я маю право!» у 2017-2019 роках [153]. Як 

зазначає Міністерство юстиції України, завдяки «реалізації проєкту  60% 

українців вважають себе більш обізнаними про свої права; на 9% більше 

громадян знають про безоплатну правову допомогу; на 10% більше громадян 

готові захищати свої права; 36% українців були охоплені Проєктом; понад 2 

млн людей отримали правову допомогу в рамках проєкту» [153]. 

Серед безумовних досягнень правопросвітницького проєкту необхідно 

відмітити і входження до одного з тридцяти фіналістів міжнародного конкурсу 

«World Justice Challenge 2019: Access to Justice Solutions!», метою якого є 

відзначення дієвих управлінських практик, які сприяють утвердженню 

верховенства права в державі [138]. 

Сукупність визначених вище факторів і зумовила продовження дії 

проєкту на період 2020-2022 рр. Серед запланованих заходів викликають 

цікавість: «здійснення моніторингу правових проблем і потреб громадян у 

правовій інформації; проведення соціальних досліджень з метою виявлення 

правових потреб громадян; узагальнення інформації щодо ключових правових 

проблем і потреб громадян у правовій інформації; реалізація 

правопросвітницьких ініціатив та кампаній; розробка та розповсюдження серед 

населення, підприємств, установ, організацій, закладів освіти інформаційних 

друкованих та електронних матеріалів з правової тематики; розміщення 
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зовнішньої реклами як соціальної; залучення інноваційних інструментів та 

рішень задля спрощення доступу людей до правової інформації; забезпечення 

функціонування телефонних «гарячих» ліній з метою оперативного реагування 

на порушення прав громадян; забезпечення роботи мобільних пунктів 

консультування та дистанційних точок доступу до безоплатної правової 

допомоги; організація надання безоплатної правової допомоги незахищеним 

верствам населення; залучення партнерів, громадських організацій, юридичних 

клінік при вищих навчальних закладах, міжнародних організацій до співпраці 

тощо» [153]. 

 Також до повноваження Міністерства юстиції України у сфері 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами належить й 

гарантування якісного кваліфікованого та професійного надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Опитування, проведені Міністерством юстиції 

України, свідчать, що однією з причин незвернення осіб за отриманням 

безоплатної правової допомоги є сформована стійка недовіра до цього 

інституту. Так, 32% опитаних вважають, що їм не зможуть допомогти, 16% не 

впевнені у якості такої допомоги, а 8 % орієнтуються на несхвальні відгуки про 

систему безоплатної правової допомоги адвокатами від своїх знайомих, родичів 

і колег [138]. 

 Отже, Міністерству юстиції України належить головна роль в організації 

діяльності мережі безоплатної правової допомоги взагалі та безоплатної 

правової допомоги адвокатами, зокрема, що проявляється у затвердженні 

стандартів якості безоплатної правової допомоги адвокатами, оголошені 

конкурсів серед адвокатів, які бажають долучитися до системи надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженні положень щодо інших 

суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатами. 

 Координаційний центр з надання правової допомоги утворено 

Міністерством юстиції України на виконання Указу Президента України «Про 

Концепцію формування системи безоплатної правової допомоги в Україні» від 
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9 червня 2006 р. № 509/2006 замість Центру правової реформи і 

законопроектних робіт при Міністерстві юстиції. Елементи адміністративно-

правового статусу Координаційного центру з надання правової допомоги 

закріплено у Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про Координаційний центр з надання правової допомоги» від 6 

червня 2012 р. № 504: 

 «1. Координаційний центр є державною установою, який належить до 

сфери управління Міністерства юстиції України. 

 2. У своїй діяльності керується Конституцією України, іншими законами 

та підзаконними нормативно-правовими актами, а також міжнародно-

правовими договорами, згода на виконання яких надана Верховною Радою 

України. 

 3. Володіє, користується та розпоряджається належним йому майном на 

праві оперативного відання та несе фінансові відповідальність щодо своїх 

зобов’язань належним йому майном. 

 4. Має статус юридичної особи публічного права. 

5. Володіє самостійним балансом та рахунками в органах Державної 

казначейської служби України. 

 6. Має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм 

найменуванням. 

 7. Умови оплати праці працівників Координаційного центру 

затверджуються Кабінетом Міністрів України. 

8. Штатний розпис та кошторис Координаційного центру затверджуються 

державним секретарем Мін’юсту» [170]. 

 Координаційний центр з надання правової допомоги виконує не тільки 

допоміжні функції при Міністерстві юстиції України (наприклад, організаційне 

та інформаційне забезпечення здійснення повноважень Міністерства юстиції у 

сфері надання безоплатної правової допомоги адвокатами та внесення на 

розгляд Міністра юстиції пропозицій щодо формування та реалізації державної 

політики у зазначеній сфері), а й наділений самостійними повноваженнями у 
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цій сфері, які можна умовно розподілити на такі групи: 

 «1. Аналітичні – проведення аналізу практики правозастосування з 

питань надання безоплатної правової допомоги адвокатами та забезпечення 

функціонування та розвитку комплексної інформаційно-аналітичної системи 

забезпечення надання безоплатної правової допомоги. 

 2. Організаційно-управлінські – управління системою безоплатної 

вторинної правової допомоги та координація діяльності спеціалізованих 

установ з надання безоплатної первинної правової допомоги; взаємодія з 

Наглядовою радою Координаційного центру; затвердження Регламент центрів з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги; взаємодія з іноземними та 

міжнародними організаціями, громадськими організаціями, а також їх 

представництвами в Україні з питань, що належать до його компетенції. 

 3. Інформаційно-технічні – формування і ведення Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

4. Монітирингово-забезпечувальні – організація підвищення кваліфікації 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; контроль за 

діяльністю центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги» [170], 

що і дозволяє виокремлювати його у системі суб’єктів адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами. 

 Координаційний центру з надання правової допомоги в рамках 

покладених на нього завдань здійснює міжнародне співробітництво з Legal Aid 

Reformers Network, обмінюється досвідом адмінстративно-правого 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами із зарубіжними 

країнами.  

Важливим елементом діяльності Координаційного центру з надання 

правової допомоги адвокатами є укладання меморандумів про співробітництво 

та співпрацю. Так, тільки у 2020 р. було підписано меморандуми про співпрацю 

з Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація 

міст України», Тренінговим центром прокурорів України, Благодійною 

організацією «ТБ ЛЮДИ УКРАЇНА» (TBpeopleUkraine), Всеукраїнською 
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громадською організацією «Асоціація адвокатів України», Міністерством з 

питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, Міністерством 

юстиції України, Координаційним центром з надання правової допомоги, 

Представництвом Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Українї, Програмою 

USAID «Нове правосуддя», Громадською організацією  «Докудейз» [195] з 

метою впровадження кращих практик правосуддя, консолідації зусиль з 

підвищення якості безоплатної правової допомоги адвокатами, вжиття 

комплексів заходів, спрямованих формування спільноти кваліфікованих 

правників, проведення спільних досліджень, підготовки інформаційно-

аналітичних розробок, здійснення спільних пропозицій щодо удосконалення 

адміністративного законодавства у сфері гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатами. 

З метою налагодження координації із населенням, розповсюдження 

інформації про можливість отримання безоплатної правової допомоги, наданої 

кваліфікованими адвокатами, Координаційним центром з надання правових 

допомоги регулярно організовуються та проводяться правоосвітні та 

заохочувальні заходи (наприклад, онлайн-фотоконкурс «Правова допомога  

поруч», конкурс дитячих малюнків «Країна моїх прав»). Налагодження діалогу 

між суспільством та суб’єктами адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами відбувається, у тому числі, через 

мережу правових клубів «PRAVOKATOR», діяльність яких спрямована на 

«підвищення кваліфікації адвокатів та співробітників центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги адвокатами, що сприяє високій якості 

надання правових послуг, підвищення правової обізнаності людей, створення та 

підтримку умов для співробітництва адвокатів, суддів, прокурорів та 

громадських об’єднань у площині захисту прав людини і громадянина, 

підвищення правової спроможності громад та впровадження у правосуддя 

альтернативних судовим способів вирішення спорів» [195]. 

Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є 

територіальними відділеннями Координаційного центру з надання правової 
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допомоги й також посідають своє місце в системі суб’єктів гарантування. До 

комплексу послуг безоплатної вторинної правової допомоги входять захист, 

здійснення представництва чітко визначеного кола осіб у державних органах, 

судах, органах місцевого самоврядування та перед іншими особами, а також 

складання документів процесуального характеру. 

Про важливість регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги свідчить позитивна динаміка кількості 

зареєстрованих звернень клієнтів системи безоплатної вторинної правової 

допомоги. Так, у 2015 р. за отриманням безоплатної вторинної правової 

допомоги звернулося 41309 осіб, у 2016 р. ця кількість зросла до 275039 

звернень, у 2017 р. – 567340 клієнтів, у 2018 р. – 623842 опрацьованих 

звернення, у 2019 р. – 623977 [195]. Стабільне зростання суб'єктів отримання 

безоплатної правової допомоги адвокатами свідчить про зростання довіри 

населення до цього правозахисного інституту та впроваджуваних ним заходів. 

Основними завданнями центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги адвокатами є: «підвищення правової свідомості, культури та 

освіченості населення; надання безоплатної первинної та безоплатної вторинної 

правової допомоги населенню; забезпечення доступу до електронних сервісів 

Міністерства юстиції України; забезпечення участі захисника під час 

здійснення досудового розслідування та судового провадження, у передбачених 

законом випадках; укладання контрактів (договорів) з адвокатами, включеними 

до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу; 

організація підвищення кваліфікації адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, працівників регіональних та місцевих центрів» 

[155].  

До системи надання безоплатної вторинної правової допомоги входять 20 

регіональних центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги (два з 

яких розповсюджують здійснення своїх повноважень на декілька областей – 

Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

Запорізькій та Донецькій областях та Регіональний центр з надання безоплатної 
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вторинної правової допомоги Луганській та Харківській областях) та 82 

місцевих центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги [195]. 

Така розгалужена структура зумовлена специфікою адміністративно-

територіального поділу України, потребами адміністративно-територіальних 

одиниць та необхідністю забезпечення безперешкодного доступу осіб до 

безоплатної правової допомоги адвокатами. Регіональний центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги очолює директор, який призначається 

на посаду директором Координаційного центру. Необхідно зазначити, що 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є неприбутковими 

організаціями, а отже їм заборонено стягувати плату з клієнтів за отримання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, оскільки така допомога надається 

визначеним категоріям осіб на безоплатній основі. Фінансування безоплатної 

допомоги адвокатами здійснюється виключно за рахунок державного або 

місцевого бюджетів. 

Разом із тим, суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами необхідно відрізняти від суб’єктів 

надання такої допомоги. Згідно ст. 9 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в 

Україні є: «органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні 

та юридичні особи приватного права, спеціалізовані установи, центри з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги» [150]. Суб’єктами надання 

безоплатної вторинної правової допомоги є центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги та адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу [150].  

Головна відмінність між цими суб’єктами полягає у наявності публічно-

владних повноважень, які дозволяють забезпечувати існування та 

функціонування умов і засобів, спрямованих на адміністративно-правове 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами. Суб’єкти надання 

безоплатної правової допомоги виконують сервісно-обслуговуючу функцію, 

яка полягає у задоволенні правових потреб конкретно визначених категорій 
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населення з метою захисту, охорони або відновлення їх прав, свобод та 

законних інтересів. Суб’єкти надання безоплатної правової допомоги не 

уособлюють собою сукупність адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатами, в той час як суб’єкти гарантування, у 

визначених законом випадках, можуть приймати участь у процесі надання 

безоплатної правової допомоги (як перинної, так і вторинної), що свідчить про 

комплексний, системоутворюючих характер їх діяльності, спрямований на 

глобальне забезпечення виконання державного обов’язку щодо забезпечення 

людині і громадянину ефективного, надійного, швидкого та безкоштовного 

доступу до захисних інституцій – до системи безоплатної правової допомоги, у 

т. ч. й до безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Таким чином, система суб’єктів адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами включає Кабінет Міністрів України, 

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової 

допомоги та регіональні і місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, поєднаних між собою історично обумовленими, 

динамічними, надійними та мобільними зв’язками. При цьому слід пам’ятати, 

що ці суб’єкти не є простою сукупністю, а перебувають у тісних зв’язках між 

собою, завдяки чому їх можна розглядати як систему. Зв’язки між ними є 

різними, серед них: горизонтальні (наприклад, на рівні центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, тобто на рівні підсистем) та 

вертикальні (наприклад, між Кабінетом Міністрів України та Міністерством 

юстиції України або ж між Координаційним центром з надання правової 

допомоги та центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

тобто між підсистемами), внутрішніми (в середині самої підсистеми цих 

суб’єктів) та зовнішніми (між ними та іншими суб’єктами, «партнерами», що й 

дозволяє виокремлювати ці органи саме у якості системи).  

Більше того, ці суб’єкти у своїй єдності наділені ознаками системи – 

історичною зумовленістю, динамізмом, структурованістю, ієрархічністю тощо, 

що є характерним саме для будь-якої системи і є притаманними для цієї 
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системи, що і дозволяє їй розвиватися, реагувати на виклики часу, бути 

ефективною у гарантуванні (за допомогою норм права) безоплатної правової 

допомоги адвокатами. 
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Висновки до розділу 1 

 

 

Ґенезу адміністративно-правового забезпечення безоплатної правової 

допомоги адвокатами у законодавстві варто умовно розподіляти на п’ять етапів, 

кожен з яких відрізняється особливостями:  

І етап (ХІ ст.–сер. ХІХ ст.) – витоки адміністративно-правового 

забезпечення: зародження інституту «протоправової безоплатної допомоги» в 

умовах панування норм звичаєвого права, релігійного права та общинної 

організації суспільного устрою;  

ІІ етап (60 р. ХІХ ст.–20 р. ХХ ст.) – становлення адміністративно-

правового гарантування: нормативне закріплення засад адміністративно-

правового гарантування адвокатської діяльності у різних сферах її здійснення, 

проявах, проте безоплатна правова допомога адвокатами не розглядається як 

окремий вид професійної правової допомоги;  

ІІІ етап (20–90 рр. ХХ ст.) – так званий, «радянський»: формування 

адміністративно-контролюючої системи управління, «жорстка» модель 

регулювання засад правової допомоги, розмаїття та суперечливість за змістом 

нормативно-правових актів, які закріплювали гарантування адвокатської 

діяльності, поширення на діяльність адвокатів норм радянського службового 

права, урегулювання питань відшкодування витрат – встановлення чітких 

розмірів оплати за юридичну допомогу, визначення переліку осіб та категорій 

справ, за якими тариф було зменшено або скасовано;  

ІV етап (1991–2011 рр.) – так званий, «пострадянський»: модифікація  

адміністративно-правових гарантій надання безоплатної правової допомоги , із 

впровадженням функціональних та організаційних важелів;  

V етап (2011 – до цього часу) – так званий, «новий»: з утвердженням 

європейських підходів до адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатами, виокремлення інституційних, організаційних та 

функціональних їх різновидів. 
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Ґенеза адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатами у правовій доктрині є максимально наближеною до 

законодавчого аналогу й умовна періодизація запропонована з урахуванням 

загальних напрямків розвитку науки адміністративного права:  

І етап (ХІ ст.–сер. ХІХ ст.) – початкові дослідження: наукові роботи цього 

періоду характеризуються переважно історично-описовим характером або ж 

філософсько-повчальним змістом;  

ІІ етап (60 р. ХІХ ст.–20 р. ХХ ст.) – формування наукових поглядів щодо 

адміністративно-правового гарантування адвокатської діяльності (роботи 

Ю. Крижанича, І. Андрієвського, М. Сперанського, М. Цитовича, 

Є. Васьковського, А. Стоянова, К. Левицького, В. Лучаковського та ін.);  

ІІІ етап (20–90 рр. ХХ ст.) – з умовним поділом на підетапи: 1) ранній 

(1917-1922 рр.) – відсутність наукових робіт, присвячених як адміністративно-

правовому гарантуванню адвокатської діяльності в цілому, так і безоплатної 

правової допомоги, так і взагалі присвячених організації та функціонуванню 

адвокатури; 2) середній (1922-1953 рр.) – наукові дослідження, в основному, 

присвячено обґрунтуванню доцільності та «правильності» нової системи 

державного управління, ліквідації приватної адвокатської практики та 

створенню колегії захисників (роботи С. Борисенока, Л. Кокорєва, 

А. Вишинського, І. Голякова та ін.). Спад наукового інтересу до проблематики 

адвокатської діяльності (і як наслідок – до безоплатної правової допомоги 

адвокатами) пов’язано із нівелюванням ролі адвоката у процесі здійснення 

правосуддя; 3) пізній (1954-1990 рр.) – актуалізація наукового галузевого 

пошуку, однак праці вчених, як і на попередніх етапах, присвячені, в 

основному, загальним проблемам адвокатської діяльності, а не 

адміністративно-правовому гарантуванню безоплатної правової допомоги 

адвокатами (роботи Ю. Стецовського, Х. Меламуда, В. Юрченка, А. Бойкова, 

Ю. Сухарева та ін.).  

IV етап (1991-2011 рр.) – фундаментальний підхід вчених-юристів до 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 
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адвокатами (праці Н. Мироненка, Р. Титикала, О. Федьковича, А. Геля, 

Н. Юзикова, В. Білоуса, В. Комзюка, Ю. Битяка, В. Авер’янова та ін.) проте, без 

виокремлення гарантій.  

V етап (2011 – і до цього часу) – новітні вектори дослідження безоплатної 

правової допомоги адвокатами із урахуванням міжнародних та європейських 

стандартів публічного управління та забезпечення механізму реалізації права на 

захист (праці І. Орловської, І. Файнгольд, С. Калинюка, В. Коцкулича, 

А. Броди, Е. Наджафалі, В. Гвоздія, Т. Коломоєць, В. Колпакова, С. Стеценка, 

Є Марича, Д. Сіроша, М. Бубрики, Р. Куйбіди, А. Солонар, М. Стаматіної та ін.) 

й із аналізом окремих адміністративно-правових гарантій. 

Адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги 

адвокатами – це сукупність визначених нормами адміністративного права умов, 

засобів, способів забезпечення діяльності у сфері надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами, а саме встановлення механізму реалізації права на 

безоплатну правову допомогу, моніторинг якісного, кваліфікованого, 

неупередженого надання адвокатом безоплатної правової допомоги та 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності у випадку неналежного 

виконання своїх професійних обов’язків та відновлення права на безоплатну 

правову допомогу адвокатами у випадку його порушення, із повною або 

частковою оплатою послуг адвокатів із державного або місцевих бюджетів. 

Адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової допомоги 

адвокатами притаманні такі ознаки:  

 урегульованість нормами адміністративного права;  

 розглядаються як функціональна складова загальних адміністративно-

правових гарантій, як підвид адміністративно-правових гарантій діяльності 

адвокатури, підвид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги;  

 динамічність;  

 об’єктивна обумовленість юридичними фактами, що спричиняють 

виникнення, зміну та припинення у адвоката прав і обов’язків щодо надання 
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безоплатної правової допомоги;  

 універсальність;  

 системність. 

Проаналізовано безоплатну правову допомогу як об’єкт адміністративно-

правового гарантування й запропоновано розглядати як вид професійної 

правової допомоги, що надається спеціальними суб’єктами (адвокатами) чітко 

визначеному колу осіб, допуск та гарантована процедура надання якої 

деталізовані у законодавстві із повною або частковою оплатою послуг із 

державного або місцевого бюджетів.  

Адміністративно-правове гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами закріплюється у численних нормативно-правових актах, які умовно 

можна класифікувати за такими критеріями: суб’єктом нормотворчості, від 

територією на яку поширюється їх дія, формою акту, процедурою його 

прийняття. Особлива роль в адміністративно-правовому забезпеченні надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами належить міжнародним договорам, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

Суб’єктами адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатами є учасники правовідносин у сфері безоплатної 

правової допомоги, які наділені публічно-владними повноваженнями, та за 

допомогою адміністративно-правових засобів здатні забезпечити механізм 

реалізації гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами. Запропоновано 

розподіляти суб’єктів такого гарантування за зовнішньою відокремленістю, 

організаційно-правовою формою, розподілом повноважень, за галузевою 

компетенцією.  

В системі суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатами виокремлено їх елементи (Кабінет Міністрів 

України, Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання 

правової допомоги, регіональні та місцеві центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги). Обґрунтовано важливість ролі у 
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адміністративно-правовому гарантуванні безоплатної правової допомоги 

адвокатами партнерів системи безоплатної правової допомоги та органів 

адвокатського самоврядування (хоча вони і не наділені публічно-владними 

повноваженнями), зв’язків між ними (горизонтальні, вертикальні, зовнішні, 

внутрішні), а також перелік ознак (динамічність,  історичну обумовленість, 

структурованість, системність), наявність яких  і дозволяє виділити саме 

систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатами.  
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РОЗДІЛ 2 

СИСТЕМА АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ГАРАНТІЙ 

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ АДВОКАТІВ 

 

 

2.1 Класифікація адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів 

 

 

У загальнофілософському значенні термін «класифікація» означає 

«багатоступінчатий і послідовний поділ обсягу поняття з метою систематизації, 

поглиблення і отримання нових знань щодо членів поділу» [206, с. 283] і 

походить від латинських слів «classis» – розряд та «facio» – роблю [200, с. 451].  

Головною метою будь-якої класифікації є систематизація вихідних даних, 

формування комплексного уявлення про їх сутність та зміст, з’ясування 

об’єктивної обумовленості між елементами класифікації, теоретичне 

упорядкування наявних логічних зв’язків. Отже, класифікація адміністративно-

правових гарантій має виконувати роль методологічної основи для детального 

вивчення окремих адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами, з’ясування їх багатоаспектності та фактичної 

обумовленості, а також дасть змогу використовувати вузькі за значенням 

адміністративно-правові категорії. 

Як слушно зазначає І. Магновський, у зв’язку з відсутністю усталеного 

наукового погляду на класифікацію гарантій, основним критерієм для 

класифікації мають бути ознаки галузі суспільних відносин в яких вони 

«виявляються, діють та удосконалюються» [111 с. 11]. 

Найбільш поширеним способом класифікації є поділ гарантій за змістом 

на загальні та правові [40, с. 8-9]. У «Юридичній енциклопедії» за цим же 

критерієм виокремлюються економічні (або матеріальні), політичні, ідеологічні 

та юридичні гарантії [218, с. 555]. К. Волинка називає «юридичні гарантії та 
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загальносоціальні умови забезпечення прав і свобод» окремим механізмом 

забезпечення прав і свобод [40, с. 8]. За територією дії О. Навроцький 

розподіляє усі гарантії на внутрішньодержавні та міжнародно-правові [127, 

с. 24]. 

У правовій науці юридичні гарантії також називають правовими та 

спеціальними. Головною ознакою цього виду гарантій є встановлення та 

санкціонування державою, вона ж має забезпечити і механізм реалізації 

юридичних гарантій. Тобто, юридичними гарантіями стають лише ті способи, 

засоби і умови, які виражаються у спеціально-юридичній формі та мають 

нормативно-правове закріплення. 

Я. Лазур виділяє дві групи юридичних гарантій: гарантії реалізації та 

гарантій охорони. Грантії охорони можуть мати вигляд норм-принципів, 

закріплювати юридичні обов’язки чи встановлювати юридичну 

відповідальність [101, с. 194]. Цікавою є думка С. Стеценка, який розподіляє 

юридичні гарантії наступним чином: стан законодавства, його стабільність та 

рівень юридичної техніки; доступність і якість правосуддя; заходи юридичної 

відповідальності; контроль за реалізацією правових актів; моніторинг якості та 

ефективності нормативно-правових актів [196, с. 195]. 

Б. Старуха умовно розмежовує юридичні гарантії на загальні гарантії 

(загальний захист за допомогою правових норм) та гарантії правосуддя 

(дотримання під час здійснення правосуддя усіх демократичних процедур – 

підсудність, презумпція невинуватості, захист від самозвинувачення) [194, 

с. 95]. 

Вченими також застосовуються і інші критерії класифікації юридичних 

гарантій, зокрема, за суб’єктами, за характером юридичної діяльності, за 

напрямками, за змістом, за статусом, за характером в цілому [69, с. 223]. За 

формою об’єктивізації, приналежності до однієї галузі чи декількох, за 

міжгалузевим характером, Я. Кузьменко ділить юридичні гарантії на 

конституційні та галузеві [99, с. 30].  

До останніх і належать адміністративно-правові гарантії. Їх важливість 
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полягає не тільки у визначенні меж адміністративно-правового регулювання, 

описі адміністративно-правового механізму, а й в окресленні правових засобів, 

якими забезпечується гарантування. 

І. Сіліч вважає, що «реалізація та забезпечення прав особи у 

адміністративно-правовій сфері залежить від правової культури та правової 

активності особи, права на інформацію, права на правову допомогу, права на 

звернення, контрольно-наглядової діяльності публічної адміністрації та 

процесуальної діяльності суб’єктів, які представляють інтереси інших осіб» 

[186, с. 163]. Ця думка іноді критикується іншими дослідниками [127, с. 34]. 

Л. Веселова в якості критеріїв класифікації адміністративно-правових 

гарантій пропонує способи правового регулювання, функціональну 

спрямованість, суб’єктів нормотворчості, форму реалізації та характер впливу 

[35, с. 10]. М. Березін виділяє наступні групи адміністративно-правових 

гарантій: «гарантії, які закріплені в галузевому законодавстві; пов’язані з 

адміністративними процедурами; гарантії, що реалізуються в процесі 

провадження у справах про адміністративні правопорушення» [20, с. 105]. 

Варто погодитися з І. Когутич, яка пропонує класифікувати 

адміністративно-правові гарантії за їх призначенням на організаційні 

(забезпечують організаційно відокремлений, самостійний та незалежний 

розвиток правових інститутів), інституційні (створення «гармонійно розвиненої 

прогресивної правової основи»), функціональні (забезпечення належних умов 

та засобів для реалізації закріплених у нормативно-правових актах положень) 

[87, с. 84]. 

Т. Котормус підтримує поділ адміністративно-правових гарантій на 

матеріальні та процесуальні [94, с. 85], незважаючи на появу альтернативних 

способів класифікації за характером адміністративно-правових норм. Так, 

В. Гринюк розмежовує організаційно-правові, матеріально-правові та 

організаційні і процесуальні гарантії [53, с. 70]. М. Іллічов за цим же критерієм 

виокремлює організаційно-правові, соціально-правові та процесуальні гарантії 

[77, с. 121], а М. Бондарєва – процедурні, організаційні та матеріальні [26, с. 81].  
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Така різноманітність критеріїв класифікації адміністративно-правових 

гарантій свідчить про їх своєрідність та винятковість, бо виключно такий 

багатоаспектний підхід здатний забезпечити фіксування їх особливостей та 

кореляційних взаємозв’язків.  

Адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги 

адвокатами покликані здійснювати захист адвоката від посягань з боку 

публічних органів, органів адвокатського самоврядування, інших суб’єктів та 

забезпечувати механізм реалізації отримання і надання професійної правничої 

допомоги [66, с. 21].  

 С. Стеценко вбачає прояв адміністративно-правових гарантій для 

недержавних інституцій у забороні публічним органам втручатися у їх 

діяльність, реалізації права на захист у судовому та адміністративному порядку 

[196, с. 62]. Як слушно зазначає Р. Афанасієв, «призначення гарантій 

адвокатської діяльності полягає у створенні умов реалізації функцій 

адвокатури, а також забезпечення захищеності адвоката від впливу 

несприятливих чинників». 

Висловимо згоду з позицією С. Вилкова, що «гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатами є різновидом спеціальних адміністративно-

правових гарантій адвокатської діяльності» [36, с. 173]. Це означає, що 

стабільність, якість, ефективність процесу надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами гарантується не лише спеціальними положеннями Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, а 

й Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 

2012 р. № 5067-VI, нормами міжнародних нормативно-правових актів тощо. 

У зв’язку з відсутністю у доктрині адміністративного права 

загальноприйнятої класифікації адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги, спробуємо здійснити таку систематизацію за наступними 

критеріями: 

1. Залежно від галузевої приналежності нормативно-правового акту, у 

якому закріплено адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 
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допомоги: 

а) передбачені у загальних нормативно-правових актах, які регулюють 

процес здійснення адвокатської діяльності – Закон України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність від 5 липня 2012 р. № 5067-VI; 

б) закріплені у спеціальних нормативно-правових актах, які 

встановлюють особливості адміністративно-правового регулювання 

безоплатної правової допомоги адвокатами: 

 Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 

2011 р. № 3460-VI; 

 акти Міністерства юстиції України, які встановлюють порядок 

проведення відбору адвокатів, які виявили бажання приєднатися до системи 

надання безоплатної правової допомоги; 

 акти Координаційного центру з надання правової допомоги тощо; 

в) закріплені у галузевих нормативно-правових актах: 

 Цивільному кодексі України від 16 січня 2003 р. № 435-IV; 

 Цивільному процесуальному кодексі України від 18 березня 2004 р. 

№ 1618-IV; 

 Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. № 2341-ІІІ; 

 Кримінальному процесуальному кодексі України від 13 квітня 2012 р. 

№ 461-VІ; 

 Кодексі України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 

1984 р. № 8073-Х; 

 Кодексі адміністративного судочинства від 6 липня 2005 р. № 2747-IV 

тощо. 

2. Залежно від юридичної сили нормативно-правового акту, у якому 

відображено адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги 

адвокатами: 

а) міжнародні; 

б) конституційні; 
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в) законодавчі; 

г) підзаконні; 

ґ) локальні. 

3. За формою та призначенням адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами: 

а) інституційні – норми, які встановлюють правову основу надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги адвокатами та отримання іншими 

особами безоплатної правової допомоги; 

б) функціональні – забезпечують створення сприятливих умов для 

виконання адвокатами покладених на них обов’язків щодо надання безоплатної 

правової допомоги, а також захищають їх права та інтереси; 

в) організаційні – діяльність органів публічного управління щодо 

здійснення моніторингу та контролю за процесом надання адвокатами 

безоплатної правової допомоги. 

4. За цільовою спрямованістю: 

а) превентивні – забезпечують дотримання адвокатами усіх стандартів 

надання безоплатної правової допомоги; 

б) припиняючі – спрямовані на зупинення (припинення) порушення 

адвокатами стандартів надання безоплатної правової допомоги; 

в) санкційні – невідворотність настання відповідальності для адвоката за 

вчинені порушення. 

г) заохочувальні. 

5. За характером правових норм: 

а) матеріальні – способи та засоби створення сприятливих умов для 

здійснення адвокатської діяльності у сфері надання безоплатної правової 

допомоги; 

б) процесуальні – закріплюють механізм та порядок реалізації 

матеріальних норм. 

6. За формою адміністративно-правового контролю за якістю надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами: 
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а) моніторинг, який здійснюється публічними органами влади; 

б) моніторинг, який здійснюється за допомогою суб’єктів отримання 

безоплатної правової допомоги. 

7. За способом впливу на надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами: 

а) адміністративно-правові гарантії прямої дії – забезпечують 

безпосередню реалізацію безоплатної правової допомоги адвокатами, захист та 

охорону їх прав та прав суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги. 

б) адміністративно-правові гарантії опосередкованої дії. 

8. За суб’єктним спрямуванням: 

а) спрямовані на захист інтересів суб’єктів отримання безоплатної 

правової допомоги; 

б) спрямовані на захист інтересів публічних органів влади; 

в) спрямовані на захист інтересів адвокатів. 

Отже, класифікація адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатами – це процес їх упорядкування, систематизації та 

розподілу на різновиди з метою з’ясування багатоаспектності та фактичної 

обумовленості гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами, 

поглиблення розуміння їх сутності та змісту, для теоретико-методологічного 

оперування «вузькими» за значенням адміністративно-правовими категоріями 

та їх ефективного використання публічно-владними органами у процесі 

забезпечення та реалізації безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Обґрунтовано доцільність різноваріантних критеріїв класифікації 

адміністративно-правових гарантій, важливу роль кожного з них, оскільки 

багатоаспектний підхід здатний забезпечити з’ясування реального ресурсу 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами: залежно від галузевої 

приналежності нормативно-правового акту, в якому закріплено 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги (передбачені у 
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загальних нормативно-правових актах, які регулюють процес здійснення 

адвокатської діяльності, закріплені у спеціальних нормативно-правових актах, 

які встановлюють особливості адміністративно-правового регулювання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, закріплені у галузевих нормативно-

правових актах), залежно від юридичної сили нормативно-правового акту, в 

якому закріплено адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатами (міжнародні, конституційні, законодавчі, підзаконні, 

локальні), за формою та призначенням адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами (інституційні, функціональні, 

організаційні), за цільовою спрямованістю (превентивні, припиняючі, 

санкційні, заохочувальні), за характером правових норм (матеріальні, 

процесуальні), за формою адміністративно-правового контролю за якістю 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами (моніторинг, який 

здійснюється публічними органами влади, моніторинг, який здійснюється за 

допомогою суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги), за способом 

впливу на надання безоплатної правової допомоги адвокатами 

(адміністративно-правові гарантії прямої дії, адміністративно-правові гарантії 

опосередкованої дії), за суб’єктним спрямуванням (спрямовані на захист 

інтересів суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги, спрямовані на 

захист інтересів публічних органів влади, спрямовані на захист інтересів 

адвокатів). 

 

 

2.2 Інституційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатів 

 

 

Науковий аналіз адміністративно-правових гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатами варто розпочинати саме з інституційної складової, 

оскільки вона має принципове та фундаментальне значення для безоплатної 
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правової допомоги адвокатами. Як слушно зазначає Л. Приходченко, саме 

інституційні гарантії мають важливе значення у «розбудові демократичного 

державотворення на шляху євроінтеграційних прагнень України, оскільки 

виступають цементуючим та формоутворюючим базисом для становлення 

демократичної, правової, соціальної держави» [147, c. 4]. 

У науці теорії держави та права під інституційними гарантіями розуміють 

«органи та організації, спеціальною компетенцією або статутним завданням 

яких є захист прав та законних інтересів людини чи окремої категорії осіб» 

[205, с. 26]. У конституційно-правовій доктрині інституційні гарантії 

охоплюють собою «сукупність органів, повноваження яких закріплено у 

Конституції України. До них належать державні органи та органи місцевого 

самоврядування, система органів судової влади, контрольно-наглядові органи, 

адвокатура, політичні партії, громадські організації та інші інституції держави 

та суспільства» [185, с. 231]. 

Слід констатувати різноманітну кількість правових досліджень, які було 

присвячено інституційним гарантіям, що і зумовило розбіжність поглядів у 

розумінні їх сутності. 

На думку Ю. Соколенко, інституційними гарантіями є певна система 

органів публічного управління [191,  с. 36]. М. Мацькевич, розглядаючи 

особливості забезпечення культурних прав і свобод людини і громадянина, 

зазначає, що інституційні гарантії можна розглядати через площину відносин 

тріади «громадянин-суспільство-держава» [120, С. 36]. Р. Максакова 

обгрунтовано розкриває зміст інституційних гарантій через «детальну 

характеристику суб’єктів судового і позасудового контролю за дотриманням 

чинного законодавства» [114, с. 89].  

А. Коршун у своєму дослідженні здійснює детальну характеристику 

Верховної Ради України, Президента України; Кабінету Міністрів України, 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; військово-цивільних 

адміністрацій; органів влади Автономної республіки Крим, Конституційного 

Суду України та системи судів загальної юрисдикції; органів місцевого 
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самоврядування; Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини; 

прокуратури; адвокатури; інститутів громадянського суспільства як 

інституційних гарантій, які забезпечують ефективну реалізацію та захист прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб [92, с. 79]. О. Васильченко зазначає, що 

«механізм інституційного гарантування знаходить свої витоки у процесуальній, 

нормативно-правовій складовій, а отже включає в себе систему органів 

державної влади, місцевого самоврядування, політичних партій і громадських 

організацій, самих громадян». Вона ж здійснює поділ елементів механізму 

інституційних гарантій на дві групи: «наділених функцією захисту від імені 

держави та інститути громадянського суспільства» [33, с. 23]. 

Ж. Пустовіт як інституційні (організаційно-правові гарантії) розглядає 

систему державних органів і організацій, а також діяльність держави та всіх її 

органів, посадових і службових осіб, громадських організацій щодо створення 

сприятливих мов для реального користування громадянами своїми правами і 

свободами [172, с. 15]. Т. Пашук називає цей вид гарантій «державно-

юридичним захистом прав людини як правозастосовної юрисдикційної 

діяльності компетентних органів, спрямовану на забезпечення реалізації права, 

його відновлення, попередження порушення або припинення такого 

порушення» [133, c. 44]. Т. Заворотченко розкриває сутність інституційних 

гарантій через «втілення публічно-організаторської діяльності держави та її 

органів, посадових осіб та громадських організацій» [67, с. 110].  

А. Самотуга у свою чергу звужує розуміння інституційних гарантій «до 

органів правосуддя, і наголошує на невпинному підвищенні ролі прецедентного 

права, зокрема, практики Європейського суду з прав людини, у країнах 

кодифікованого права» [179, с. 249]. В. Погорілко називає інституційні гарантії 

«організаційно правовими і зазначає, що вони представлені системою основних 

суб’єктів конституційного права, що включає народ України, територіальні 

громади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування та їх 

посадові і службові особи, політичні партії, громадські організації тощо» [141, 

с.122]. М. Гаврильців зазначає, що інституційні гарантії необхідно розуміти як 
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«засоби та інститути, які мають створювати умови та способи реалізації, 

забезпечення, дотримання, охорони та захисту прав і свобод людини і 

громадянина» [43, с. 40].  

М. Кравченко, порівнюючи інституційні гарантії в Україні та Німеччині 

зазначає, що «суттєва перевага німецького права полягає у тому, що держава не 

розглядається як творець гарантій, навпаки, гарантії є обмеженням для 

законодавства, виконавчої влади та юрисдикції. В Україні ж функцію 

гарантування покладено на суб’єктів публічної влади України, а реальна 

цінність інституційних гарантій залежить від їх фіксації у законодавстві 

України, ступені розробленості та нормативного закріплення» [95, с. 31]. В. 

Кравчук пропонує розуміти під інституційними гарантіями «сукупність 

взаємопов’язаних норм та принципів права, що належать до різних  галузей та 

інститутів права, але утворюють єдину правову базу для ефективної реалізації 

функцій і повноважень» [96, с. 93]. 

У своєму дисертаційному дослідженні С. Дефорж визначає поняття 

інституційних гарантій через їх «економічну сутність та господарсько-

функціональне призначення як систему легітимізованих зобов’язань держави та 

її представницьких органів (організацій) з реалізації та забезпечення 

дієздатності інституційних стандартів соціуму». О. Самофалова наголошує на 

необхідності зосередження уваги не на формально-юридичній інституційності, 

а на «змістовних та процедурних аспектах діяльності органів державної влади у 

правозахисній сфері, ефективної роботи та співпраці яких неможливо досягти в 

умовах постійних конституційних змін» [180, с. 133]. 

На думку Я. Пилипа, інституційні гарантій представляють собою 

взаємоузгоджену цілісну сукупність уповноважених суб’єктів та їх діяльності, 

що має на меті ефективне забезпечення належного практичного втілення в 

життя можливостей, установлених нормами права, громадянами або 

уповноваженими суб’єктами з метою задоволення їх власних потреб та 

інтересів [135, с. 3]. 

Таким чином, можна констатувати наявність у правовій доктрині 
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чотирьох основних векторів розуміння інституційних гарантій: 

1. Інституційні гарантії як широка та багатофункціональна категорія, яка 

охоплює собою державні органи, органи місцевого самоврядування, їх 

посадових та службових осіб, політичні партії, громадські організації, 

громадян, міжнародні організації, діяльність яких спрямована на створення 

практичних умов для реалізації прав людини і громадянина. 

2. Розгляд інституційних гарантій через призму компетенції системи 

органів публічної влади, які мають створювати всі необхідні умови для 

стабільного доступу особи до належних їй правомочностей. 

3. Реалізація інституційних гарантій у діяльності органів судового та 

позасудового контролю за дотриманням прав людини і громадянина, що 

оховлює собою судовий процес та процедури досудового врегулювання спорів 

– арбітраж, медіація тощо. 

4. Прояв інституційних гарантій в організаторській діяльності публічної 

влади зі створення сприятливих умов для втілення особами їх законних прав та 

інтересів, надання всіх необхідних інструментів для реалізації прав та усунення 

будь-яких можливих перешкод. 

Оскільки адміністративно-правове гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатами пов’язано із застосуванням адміністративно-правових 

норм з метою забезпечення визначеному колу осіб доступу до ефективної, 

кваліфікованої та якісної безоплатної правової допомоги адвокатами, важливу 

роль у цьому процесі відіграють органи виконавчої влади, які створюють умови 

для належної адмінстративно-правової охорони процедури отримання та 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами. Відповідно, 

інституційними гарантіями є сукупність засобів адміністративно-правового 

гарантування, які покликані забезпечувати існування організаційно-правового 

механізму безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами встановлено 

у Законі України «Про безоплатну правову допомогу». Безоплатною правовою 

допомогою слід вважати правову допомогу, яка гарантується державою та 



101 
 

 

повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету 

України, місцевих бюджетів та інших джерел [150]. Безоплатна правова 

допомога адвокатами є різновидом безоплатної вторинної правової допомоги, 

суб'єктом надання якої, окрім правнків, також є центри з надання беезоплатної 

вторинної правової допомоги. 

При цьому необхідно відрізняти безоплатну правову допомогу 

адвокатами як об'єкт адміністративно-правового гарантування та надання 

правової допомоги адвокатом безоплатно. Так, Радою адвокатів України 

роз'яснено, що «адвокат має право надавати правову допомогу на добровільних 

засадах і безоплатно на підставі договору про надання правової допомоги, в 

якому обов'язково має зазначатися умови надання допомоги без сплати 

гонорару або із розміром гонорару в 0,00 гривень. Ні Закон України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність», ні Правила адвокатської етики не 

закріплюють положення про ціну послуг і гонорар як істотні умови договору 

про надання правової допомоги, не покладають на адвоката обов'язку фіксувати 

в договорі умову про сплату гонорару або визначати його позитивне значення, а 

також вчиняти дії по стягненню гонорару з клієнта. Зазначені нормативно-

правові акти не забороняють адвокату надавати правову допомогу безоплатно» 

[162]. При цьому, оплата фактичних видатків, які пов'язані з виконанням 

доручень (тобто не є гонораром адвоката) не впливає на оплатність договору 

про надання правової допомоги. 

Оскільки згідно з Цивільним кодексом України, професійна адвокатська 

діяльність має характер підприємницької, до договорів про надання 

професійної правничої (правової) допомоги слід застосовувати принцип 

свободи договору, який означає, що сторони є вільними в укладенні договору, 

виборі контрагента, визначенні істотних умов договору. Сторони мають право 

укласти договір, який не передбачений актами цивільного законодавства, а 

також мають право врегулювати у договорі відносини, які не врегульовані 

вимогами Цивільного кодексу України, інших актів законодавства, звичаями 

ділового обороту, вимог розумності та справедливості. 
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Закон України «Про адвокатуру та адвокатьску діяльність» не містить 

додаткових вимог щодо обов’язкових елементів договору про надання правової 

допомоги. Процедура укладання такого договору має враховувати загальні 

положення договірного права, а зміст договору не може суперечити 

Конституції України та законом України, інтересам держави і суспільства, його 

моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської етики 

[149]. 

Гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, 

представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту. Порядок 

обчислення гонорару, підстави для зміни розміру гонорару, порядок його 

сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової 

допомоги [149]. 

Тобто надання правової допомоги адвокатом безоплатно слід вважати 

його добровільним проявом, виключною можливістю, а не обов'язком, 

необхідним до виконання комплексом дій, як у випадку з безоплатною 

правовою допомогою, яка надається адвокатами, включеними до Реєстру 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу. 

Безоплатна вторинна правова допомога включає в себе такі види 

правових послуг як: захист, здійснення представництва інтересів осіб, що 

мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в судах, інших 

державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами, 

складання документів процесуального характеру. 

На думку В. Тертишника та І. Одинцової, «функція захисту у 

кримінальному провадженні може виконуватися адвокатом у трьох різних 

формах: 1) як захисник підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, 

виправданого, особи, стосовно якої передбачається застосування примусових 

заходів медичного чи виховного характеру, а також стосовно якої 

передбачається розгляд питання про видачу іноземній державі (екстрадицію); 2) 

як представник: потерпілого фізичної особи; юридичної особи, яка є 

потерпілим, цивільного позивача, цивільного відповідача; третьої особи та як 
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представник особи, щодо майна якої розглядається питання про арешт; 3) як 

правничий помічник свідка» [203, с. 166]. 

У кримінальному процесуальному законодавстві закріплено право 

підозрюваного, обвинуваченого, виправданого, засудженого на захист, яке 

реалізоввується через надання усних або письмових по’яснень з приводу 

підозри чи обвинувачення, право збирати і подавати докази, брати особисту 

участь у кримінальному провадженні, користовутися правової допомогою 

захисника, а також реалізовувати інші процесуальні права [97]. Окрім того, у 

передбачених випадках, правова допомога захисника надається особі 

безоплатно за рахунок держави. 

Адвокат може бути залучений слідчим, прокурором, слідчим суддею чи 

сдом до здійснення захисту, якщо участь адвокта у цій категорії справ є 

обов'язковою, якщо підозрюваний чи обвинувачений з об'єктивних причин не 

мють змоги самостійно залучити адвоката, бо якщо уповноважена особа, 

спираючись на своє внутрішнє переконання вирішить, що обставини 

кримінального провадження вимагають залучення адвоката. 

Здійснення представництва інтересів особи може відбуватися у судах (у 

цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах, справах 

про адміністративні правопорушення), в інших державних органах, в органах 

місцевого самоврядування. 

У цивільному, господарському та адміністративному провадженнях 

передбачені такі види представництва: обов'язкове, добровільне та 

самопредставництво. Можливість особи отримати безоплатну правову 

допомогу адвокатом у цивільному провадженні закрпілена у ч. 3 ст. 15 

Цивільного процесуального кодексу України. 

У процесі надання безоплатної правової допомоги у порядку цивільного 

судочинства, згідно Цивільного процесуального кодексу, адвокат має право: 

«1. Ознаймолюватися з матеріалами справи, робити з них витяги, копії, 

одержувати копії судових рішень. 

2. Подавати докази, брати участь у судових засіданнях, брати участь у 
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дослідженні доказів, ставити питання іншим учасникам справи, а також 

свідкам, експертам, спеціалістам. 

3. Подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої 

доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і 

заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб. 

4. Ознайомлюватися з протоколом судового засідання, записом 

фіксування судового засідання технічними засобами, робити з них копії, 

подавати письмові зауваження з приводу їх неправильності чи неповноти. 

5. Оскаржувати судові рішення. 

6. Здійснювати інші процесуальні права». 

Адвокат як суб'єкт надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному процесі, наділений усіма правами та обов'язками учасника справи, 

що дозволяє йому ефективно та якісно здійснювати свої повноваження. 

У справах, які розглядаються в порядку господарського судочинства, 

згідно Господарського процесуального кодексу України, повноваження 

адвоката підтверджуються довіреністю або ордером, а також довіреністю 

фізичної особи, за зверненням якої прийнято рішення про надання їй 

безоплатної вторинної правничої допомоги, яка може бути посвідчена 

посадовою особою місцевого або регіонального центру з надання безоплатної 

правової допомоги, який прийняв таке рішення. 

Кодексом адміністративного судочинства України, особам, які беруть 

участь у справах, які вирішуються в порядку адміністративної юрисдикції, 

надано право звернутися за отриманням безоплатної правової допомоги, яка 

надеється у порядку, встаноленому профільним законодавством. Витрати, 

пов’язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків 

надання правничої допомоги за рахунок держави. [88]. 

Процесуальними документами є юридичні документи, які подаються до 

суду у цивільному, господарському, кримінальному, адміністративному 

судочинствах. Для кожного з видів проваджень є характерним свій перелік 

процесуальних документів, визначений відповідним процесуальним кодексом, 
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що обумовлено особливостями конкретного виду судочинства. Так, у 

циільному судочинстві у позовному провадженні процесуальними документами 

є позовна заява, відзив на позовну заяву (відзив), відповідь на відзив, 

заперечення, пояснення третьої особи щодо позову або відзиву, апеляційна 

скарга, касаційна скарга, у наказному провадженні – заява про видачу судового 

наказу, в окремому провадженні – заява про підтвердження наявності або 

відсутності юридичних фактів, підтвердження наявності чи відсутності 

неоспорюваних прав, створення умов здійснення нею особистих немайнових чи 

майнових прав. 

Разом із тим, слід відзначити, що «у цивільно-процесуальній доктрині 

позовна заява (і сам позов) досліджуються як матеріально-правова концепція, 

як процесуально-правова концепція та як дві самостійних категорії, пов’язаних 

між собою взаємокорелюючий зв’язком» [28, с. 7]. 

При розгляді справи судом в порядку господарського судочинства 

учасники справи письмово викладають свої аргументи у позовній заяві, відзиві 

на позовну заяву (відзив), відповіді на відзив, запереченні, поясненні третьої 

особи щодо позову або відзиву, заяві, клопотанні, запереченні, запереченні 

проти заяв і клопотань, апеляційній скарзі, касаційній скарзі, відзиві на 

апеляційну скаргу, відзиві на касаційну скаргу, заяві про перегляд судових 

рішень за нововиявленими або виключними обставинами, заява про скасування 

рішення третейського суду, заяві про видачу наказу на примусове виконання 

рішення третейського суду. 

При розгляді справи адміністративним судом за правилами загального 

позовного провадження учасники справи викладаютьсь свої вимоги та 

міркування у позовній заяві, відзиві на позовну заяву (відзив), відповіді на 

відзив, запереченні, поясненні третьої особи щодо позову або відзиву, заявах, 

клопотаннях, запереченнях проти заяв і клопотань, апеляційній скарзі, відзиві 

на апеляційну скаргу, касаційній скарзі, відзиві на касаційну скаргу, заяві про 

перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами  

[88]. 
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Слід зазначити, що надання адвокатом безоплатної правової допомоги, 

відбувається не окремо, а у комплексній взаємодії з системою публічно-

владних інституцій безпосередньо створених для організації існування системи 

суб’єктів надання безоплатної правової допомоги адвокатами, координації їх 

взаємовідносин між собою, з органами правосуддя та з правоохоронними 

органами. Складовими частинами цієї системи є Координаційний центр з 

надання правової допомоги, регіональні центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. 

Так, Координаційним центром з надання правової допомоги здійснюється 

методична підтримка діяльності адвокатів у сфері надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Зокрема, за підтримки та сприяння 

Координаційного центру було видано серію методичиних рекомендацій для 

адвокатів з різних питань: ведення адвокатського досьє, дії захисника у 

кримінальному провадженні щодо застосування примусових заходів медичного 

характеру, дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні 

кримінального правопорушення, дії захисника під час кримінального 

провадження у суді першої інстанції, дії захисника при вирішенні питання про 

обрання, продовження, скасування або зміну запобіжного заходу, початкові дії 

адвоката під час вступу у справу, особливості захисту інтересів 

військовосліжбовців та їх сімей тощо. 

Методичні рекомендації спямовані на деталізацію та розвиток стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги адвокатами, підвищення 

професійного рівня адвокатів, сприяння формуванню у їхньому колі єдиних 

стратегій і тактик захисту на основі узагальнення та аналізу їхнього ж 

практичного досвіду, а також практики Європейського суду з прав людини 

[163]. 

До завдань Координаційного центру з надання правової допомоги 

входить узагальнення практики надання безоплатної первинної та безоплатної 

вторинної допомоги, наприклад, через видання щомісячних інформаційних 
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дайджестів. Дайджест містить інформацію як для клієнтів системи безоплатної 

правової допомоги, так і для адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу, у частині покращення захисту прав землевласників, навчання та 

підвищення кваліфікції, методики ведення типових справ тощо. 

Організація ефективного та якісного процесу надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами забезпечується Координаційним центром і через 

мобільні застосунки. Так, наприклад, у 2018 р. у рамках Програми ООН із 

відновлення та розбудови миру для захисту прав внутрішньо переміщених осіб 

та осіб, які пострадали від гендерно зумовленого насильства, було створено 

безкоштовний юридичний мобільний застосунок «Твоє право», а у жовтні 2020 

р. його було передано Координаційому центру для подальшого вдосконалення 

та розвитку [195]. Мобільний застосунок складається з чотирьох розділів: права 

осіб, що постраждали від конфлікту в Україні; права осіб, що пострадали від 

гендерно зумовленого насильства; права осіб, що постраждали від торгівлі 

людьми; права ветеранів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил 

та членів сімей загиблих. 

Кожен розділ містить інформацію щодо переліку необхідних документів, 

особливостей вчинення різних категорій правочинів, особливості захисту прав 

у приватних правовідносинах, у житловій сфері, бізнесі тощо. Важливим 

елементом додатку можливість інтерактивного звернення до центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, отримання правової допомоги у 

режимі реального часу через сайт Координаційного центру з надання правової 

допомоги та під час дзвінків на Єдиний телефонний номер системи безоплатної 

правової допомоги. Мобільний додаток «Твоє право» може використовуватися 

не тільки особами, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, 

а у адвокатами у процесі роботи з вразливими категоріями населення та наданні 

їм правової допомоги. 

На офіційному сайті Координаційного центру розміщується інформація і 

про успішні приклади надання правової допомоги адвокатами [195]. Здійснення 

таких заходів має на меті декілька завдань. По-перше, презюмування 
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позитивного досвіду звернення особи за отриманням безоплатної правової 

допомоги адвокатами, по-друге, систематизація та узагальнення успішної 

практики надання такої допомоги, і нарешті, стимулювання адвокатів системи 

безоплатної правової доппомоги до здійснення своїх обов'язків ефективно, 

кваліфіковано, якісно та надійно. 

Координаційний центр також зобов'язаний оприлюднювати публічну 

інформацію, яка стосується процесу надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами. Одним із елементів такої діяльності є щорічне звітування 

Координаційного центру про надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами та центрами з надання безоплатної правової допомоги у звітний 

період. У звітах обов'язково міститься інформація про ключові досягнення 

системи безоплатної правової допомоги, результати діяльності місцевих 

центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, досягнення 

регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

результати діяльності адвокатів, залучених до надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, налагодження партнерських відносин з громадами, 

органами місцевого самоврядування, державними органами, органами судової 

влади, правоохоронними органами, удосконалення кадрового потенціалу тощо 

[195]. 

Окрім того, Координаційний центр з надання правової допомоги 

наділений повноваженнями у сфері оприлюднення інформації щодо 

запобігання корупції та корупційним проявам у системі безоплатної правової 

допомоги адвокатами, дотримання центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та адвокатами антикорупційного законодавства та 

запобігання конфлікту інтересів. 

Так, на Координаційний центр покладається обов'язок контрролю щодо 

дотримання адвокатами принципу несуперечності, який має пряме відношення 

до запобігання конфлікту інтересів. Приймаючи доручення, адвокат має бути 

повністю переконаним, що на поточний момент у нього немає ознак конфлікту 

інтересів та відсутні будь-які обставини, які можуть перешкоджати виконанню 
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відповідних повноважень. При цьому, адвокатом мають бути враховані 

особливості його правового статусу, професійні права і обов'язки [41].  

Конфліктом інтересів може вважатися виникнення спірних ситуацій, коли 

адвокат був учасником цього провадження, але як особа з іншим 

процесуальним статусом (наприклад, суддя, слідчий суддя, представник іншої 

сторонии, присяжний, прокурор, слідчий, потерпілий, цивільний позивач, 

цивільний відповідач, представник цивільного позивача, представник 

цивільного відповідача, представник потерпілого, експерт, спеціаліст, 

перекладач). Спірна ситуація може виникнути і за умови, якщо адвокатом 

раніше надавалася правова допомога особі, інтереси якої на даному етапі 

суперачать інтересами клиєнта системи безоплатної вторинної правової 

допомоги. Окрім того, адвокат повинен відмовитися від виконання доручення у 

найкоротший термін, якщо він є близьким родичем або членом сім'ї слідчого, 

прокурора, потерпілого, іншого учасника справи або будь-кого зі складу суду. 

Отже, діяльність Координаційного центру з надання правової допомоги у 

рамках інституційного адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатами полягає у створенні умов для ефективної 

взаємодії між адвоктом та особою, яка отримує безоплатну правову допомогу; 

адвокатом і центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Також Координаційним центром здійснюється забезпечення процесу обміну 

позитивним досвідом між адвокатами системи безоплатної правової допомоги 

через інформаційні дайджести, оприлюднення успішних способів вирішення 

справ, щорічного звітування тощо. 

До процесу забезпечення надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами долучається і чітко сформована та ефективно діюча система 

регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 

Регіональними центрами з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги забезпечується участь адвоката у досудовому розслідуванні, судових 

провадженнях, здійснення захисту за призначенням або для участі адвоката у 
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проведенні окремої процесуальної дії, у випадках затримання особи та 

застосування до неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, 

адміністративного затримання чи адміністративного арешту. Окрім того, на 

регіональні центри покладено повноваження із забезпечення надання 

адвокатами безоплатної правової допомоги засудженим особам. 

Так, 2019 р. регіональними центрами з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги було видано 1533 доручень для надання адвокатами 

безоплатної правової  допомоги засудженим до позбалення волі (2% від 

загальної кількості), 4494 доручень адвокатам для здійснення захисту осіб, до 

яких було застосовано запобіжний захід у вигляді адміністративного 

затримання або адміністративного арешту (5% від загальної кількості 

доручень), 20623 доручень для надання правової допомоги особа, затриманим 

за підозрою у скоєнні кримінального злочину (24% від загальної кількості), 

60464 доручень для здійснення адвокатами захисту за призначеннями (69% від 

загальної кількості доручень) [195]. 

Слід також візначити високу результативність діяльності адвокатів при 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги. У тому ж 2019 р. завдаки 

адвокатам системи безоплатної правової допомоги було отримано 185 

виправдувальних вироків, 4969 осіб було звільнено від відбування покарання з 

випробуванням, до 2051 особи було застосовано більш м’який запобіжний 

захід, ніж тримання під вартою, 830 особам було змінено правову кваліфікацію, 

а 11821 осіб отримали найменш суворе з передбачених альтернативних 

покарань або більш м’яке, ніж передбачено законом, мінімальний строк 

(розмір) покарання [195]. 

Так, статистичні дані свідчать про ефективну взаємодію адвокатів та 

регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

процесі захисту прав та законних інтересів осіб, які можуть звертатися за 

отриманням безоплатної вторинної правової допомоги. 

Регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги є 

відповідальними за укладання контрактів або договорів з адвокатами 
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відповідно до потреб конкретної адміністративно-територіальної одиниці, 

приймають та перевіряють акти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги адвокатами, забезпечують оплату послуг та відщкодування витрат 

адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу [150]. 

Роль регіональних центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у системі інституційних адміністративно-правових гарантій полягає у 

своренні належних умов для ефективної взаємодії між адвокатом та клієнтами 

системи безоплатної вторинної правової допомоги, забезпечення такій особі 

вчасного отримання допомоги і гарантування повної та своєчасної оплати за 

надану допомогу за рахунок державного або місцевого бюджетів. 

Станом на 2019 р. на території України функціонує 43 місцевих центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та 431 бюро правової 

допомоги [195]. Механізм надання безоплатної правової допомоги місцевими 

центрами базується на принципі екстериторіальності.  

В енциклопедичному словнику екстериторіальність означає (франц. 

exterritorialite, від латин. ex – поза і territorialis – той, що стосується території) – 

вилучення, звільнення певних територій держави від дії її законів та поширення 

замість цього на зазначені території законів інших держав [103, с. 40]. 

Д. Головін, досліджуючи принцип екстериторіальності у міжнародному 

праві, зазначає, що «його слід розглядати у тісному взаємозв’язку з принципом 

територіальності, що дозволяє сконцентрувати увагу на його особливостях, а 

саме, «естериторіальна дія норм дозволяє національному правовому порядку 

функціонувати за межами кордонів держави», розширити її юрисдикцію і 

фактичний суверенітет, пропорційно впливаючи на сфері реальної юридикції та 

обмеження суверентітету інших держав» [51, с. 145]. 

Принцип екстериторіальності надання безоплатної правової допомоги 

затверджено Наказом Координаційного центру з надання правової допомоги 

«Про затвердження Порядку надання безоплатної вторинної правової допомоги 

за принципом екстериторіальності» від 25 листопада 2019 р. № 72 [159]. 

Реалізація відповідного принципу у діяльності системи безоплатної правової 
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допомоги полягає у тому, що особа, яка бажає отримати безоплатну вторинну 

правову допомогу, може звернутися до будь-якого місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, не залежно від територіальної 

області вирішення її правового питання. 

Місцевий центр, до якого звернулася особа, має забезпечити за 

допомогою засобів електронного зв’язку пошук адвоката з відповідною 

спеціалізацією та досвідом роботи на території іншого місцевого центру, та 

укласти з ним договір про надання безоплатної вторинної правової допомоги на 

тимчасовій основі. Після отримання сканкопії підписаного договору місцевий 

центр має організувати проведення конфіденційного побачення адвоката з 

клієнтом засобами дистанційного зв’язку (Zoom, Google Meet, Skype тощо), 

після чого надсилає адвокату довіреність для здійснення представництва 

інтересів особи із визначеним обсягом повноважень.  

Тобто, екстериторіальність безоплатної правової допомоги адвокатами 

грунтується на добровільній та взаємній діяльності двох місцевих центрів з 

надання безоплатної правової допомоги, які знаходяться на території різних 

адміністративно-правових одиниць, з метою забезпечення доступу особи до 

якісної та кваліфікованої безоплатної вторинної правової допомоги не за місцем 

її проживання (або знаходження), а за місцем виникнення правового питання, 

яке потребує вирішення. 

Завданням місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги є забезпечення надання безоплатної первинної правової допомоги, а 

також надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільних, 

адміністративних справах, у кримінальних провадженняї свідкам та 

потерпілим, здійснення представництва інтересів засуджених осіб, а також 

поширення культури правопросвітництва серед населення шляхом проведення 

різноманітних заходів, тренінгів, круглих столів тощо.  

У 2019 р. особи зверталися до місцевих центрів з питань, які стосувалися 

цивільного права (109055 звернень), сімейного права (106065 звернень), 

житлового права (64778 звернень), спадкового право (58168 звернень), 
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земельного права (39436 звернень), пенісійного права (27043 звернень) [195]. 

Нормативні положення забезпечення належного, своєчасного та якісного 

надання в повному обсязі безоплатної правової допомоги місцевими центрами 

та забезпечення ними доступу до безоплатної правової допомоги адвокатами 

закріплені у Порядку надання безоплатної правової допомоги працівниками 

місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, 

затвердженого спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Координаційного центру з надання правової допомоги від 28 січня 2019 р. № 2 

[160]. 

Процедуру отримання та надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами можна умовно поділити на декілька етапів: 

1. Подання особою заяви про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги до центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

Така заява може складатися клієнтом у довільній формі з обов’язковим 

зазанченням послуг безоплатної вторинної правової допомоги та суті правового 

питання. Якщо клієнт не мє змоги скласти заяву самостійно, йому допомагає 

працівник центру. 

Звернення подається повнолітньою особою, законними представниками 

неповнолітньої особи, опікунами і пілувальниками недієздатної або обмежено 

дієздатної особи. 

Під час подання заяви особою має бути пред’явлений паспорт або інший 

документ, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника 

податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають 

відмітку у паспорті) такої особи та/або її представника, опікуна, піклувальника, 

а також документ, який підтверджує її приналежність до вразливих категорій 

населення [152]. Наприклад, для осіб з інвалідністю це може бути довідка 

медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності; 

внутрішньо переміщена особа має пред’явити довідку про взяття її на облік; 
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ветеранами війни та осібами, на яких поширюється дія Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», додається посвідчення 

встановленого зразка. 

Особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за 

ознакою статі, до звернення додають копії витягу з Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, у якому міститься інформація про вчинення злочину, пов’язаного 

з насильством; талон-повідомлення про вчинення кримінального 

правопорушення, пов’язаного з насильством, виданий уповноваженим 

підрозділом органу Національної поліції; копію протоколу про вчинення 

адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173-2 Кодексу 

України про адміністративні правопорушення; копію постанови про накладення 

адміністративного стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з 

насильством; копію заяви до суду про видачу або продовження 

обмежувального припису стосовно кривдника; рішення суду про видачу або 

продовження обмежувального припису стосовно кривдника; копію термінового 

заборонного припису [156]. 

2. Розгляд заяви про надання безоплатної вторинної правової допомоги.  

Рішення про надання особі безоплатної правової допомоги або про відмову у 

наданні безопланої вторинної правової допомоги має бути прийнято протягом 

десяти днів з дня отримання заяви. 

 Підстави для відмови у наданні особі безоплатної правової допомоги 

адвокатом визначені у ст. 20 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу»: 

 «особа не належить до жодної з вразливих категорій осіб; 

 особа подала неправдиві відомості або фальшиві документи з метою 

віднесення її до однієї категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну 

правову допомогу; 

 вимоги особи про захист або відновлення її прав є неправомірними; 

 особі раніше надавалася безоплатна вторинна правова допомога з 

одного і того ж питання; 
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 особа використала всі національні засоби правового захисту у справі, з 

якої звертається за наданням безоплатної вторинної правової допомоги» [150]. 

Рішення про надання або відмову у наданні безоплатної вторинної 

правової допомоги оформлюється у вигляді наказу про надання або відмову у 

наданні безоплатної вторинної правової допомоги, про що має обов’язково бути 

проінформована особа, яка звернулася за отриманням такої допомоги.  

3. Призначення адвоката або уповноваженого працівника місцевого 

центру, який надаватиме безоплатну вторинну правову допомогу, шляхом 

видання доручення або наказу про уповноваження працівника місцевого 

центру. 

Під час призначення адвоката обов’язково враховуються його 

спеціалізація стад роботи, фактична завантаженість, складність справ тощо. У 

разі необхідності місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги організовує контакт адвоката з клієнтом, організовує посвідчення 

директором довіреності, зміст якої попередньо узгоджений між адвокатом та 

клієнтом. Слід зазначити, що адвокат, який надає безоплатну правову 

допомогу, може бути замінений на іншого кваліфікованого правника у випадку: 

 «хвороби, повної або часткової втрати працездатності, смерті адвоката; 

 неналежного виконання адвокатом своїх зобов’язань; 

 відмови адвоката від виконання доручення з підстав, передбачених 

законом; 

 зміни підсудності провадження або справи чи підслідності 

кримінального правопорушення; 

 припинення дії договору про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

 зупинення або припинення права на зайняття адвокатською діяльністю; 

 виключення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу; 

 наявності інших підстав, передбачених законом» [150]. 
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4. Власне надання адвокатом безоплатної правової допомоги, у обсязі 

визначеному у дорученні. 

Надання безоплатної правової допомоги адвокатом розпочинається з 

моменту першого конфіденційного побачення адвоката з клієнтом під час якого 

узгоджується правова позиція у справі, після чого адвокат приступає до 

здійснення безоплатної вторинної правової допомоги – захисту, представництва 

інтересів особи у суді, інших державних або місцевих органах влади, перед 

іншими особами та складання документів процесуального характеру. 

5. Припинення надання безоплатної правової допомоги адвокатом може 

відбуватися у двох випадках: якщо авокатом належно виконано усі його 

повноваження і за рішенням центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, якщо: 

 «особою подано неправдиві відомості з метою віднесення її до однієї з 

категорій осіб, які мають право на безоплатну вторинну правову допомогу; 

 обставини чи підстави, за наявності яких особа була віднесена до однієї 

з категорій осіб припинили своє існування; 

 особа користується захистом іншого захисника або залучила іншого 

представника у справі; 

 особа використала всі національні засоби правового захисту у справі; 

 особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, оголошена 

в розшук у кримінальному провадженні; 

 особа, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, визнана 

безвісно відсутньою або оголошена померлою» [150]. 

 Таке рішення приймається на підставі правового висновку складеного 

адвокатом або працівником центру. 

6. Подання адвокатом акту надання безоплатної правової допомоги до 

регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. 

7. Виплата адвокату винагороди за надану ним правову допомогу та 

відшкодування витрат, пов’язаних із наданням цієї допомоги. 
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Отже, місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги як елемент інституційного гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатами здійснює координаційну функцію між адвокатом та 

особою, яка потребує безоплатної вторинної правової допомоги, створює 

необхідні умови для належного надання такої допомоги з урахуванням 

додаткових факторів: стажу адвоката, складності справи, територіального 

знаходження клієнта тощо. 

Отже, інституційні адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги – це сукупність засобів адміністративно-правового гарантування, які 

покликані забезпечувати існування організаційно-правового механізму 

безоплатної правової допомоги адвокатами. Інституційні адміністративно-

правові гарантії закріплені: 

1) у нормах загальних актів: 

 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 

липня 2012 р. № 5076-VI; 

 Кримінального процесуального кодексу від 13 квітня 2012 р. № 4651-

VI; 

 Цивільного процесуального кодексу від 18 березня 2004 р. № 1618-IV; 

 Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 

2747-IV; 

2) у нормах спеціальних актів: 

 Законі України «Про безоплатну правову допомогу» від 2 червня 2011 

р. № 3460-VI; 

 постановах Кабінету Міністрів України щодо порядку укладення 

контрактів з адвокатами, методики обчислення винагороди; 

 наказах Міністерства юстиції України; 

 локальних документах Координаційного центру з надання правової 

допомоги тощо. 
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Пропонується виокремити чітко сформовану й ефективно існуючу 

систему публічно-владних інституцій безпосередньо створених для організації 

існування системи суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, координації їх взаємовідносин між собою, з органами правосуддя 

та з правоохоронними органами, їх територіальну презентативність в Україні й 

забезпечення доступу до такої допомоги осіб, які, згідно із законодавством 

мають на це право, реалізації права особи на безоплатну професійну правову 

допомогу адвокатами. 

 

 

2.3 Організаційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатів 

 

 

Ключове слово в дефініції «організаційні адміністративно-правові 

гарантії» відведено терміну «організація». Академічний тлумачний словник 

української мови визначає термін «організація» як багатосемантичний: «1) дія 

за значенням організовувати, організовувати і організовуватися; 2) об’єднання 

людей, суспільних груп, держав на базі спільності інтересів, мети, програми 

дій; 3) особливості будови чого-небудь, структура; 4) фізичні й психічні 

особливості окремої особи» [206, с. 450]. 

Як слушно зазначає В. Андріїв, «організаційне значення правових норм (у 

яких, власне, і втілюються гарантії) полягає в активних діях з їх здійснення у 

правовідносинах через застосування до конкретних юридичних фактів. Це 

означає, що організаційну діяльність компетентних державних органів слід 

включати до складу юридичних гарантій прав і свобод людини і громадянина» 

[10, c.15]. На думку І. Щебетун, повноцінна самостійність цього виду гарантій 

проявляється через «правову, організаційну, матеріальну та фінансову 

автономію» [215, с. 16]. Протилежної думки дотримується Л. Федеренко, 

розглядаючи організаційні гарантії через систему суб'єктів правовідносин, а 
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саме: «народ України, територіальні громади, органи державної влади, органи 

місцевого самоврядування, їх посадові і службові особи, політичні партії, 

громадські організації тощо» [141, с.274]. 

О. Андрійко здійснює дослідження організаційно-правових гарантій за 

двома підходами. Перший характерний тим, що «гарантії прав громадян 

розглядаються у тісному зв’язку із аналізом відповідних статей конституції». 

Другий підхід – системно-інтегруючий – «дає можливість систематизувати 

гарантії та поділяти їх за мірою впливу на реалізацію окремих видів основних 

прав і обов’язків громадян, а також проаналізувати його» [8, с. 309]. Завдання 

організаційних гарантій полягає у тому, що вони мають максимально зменшити 

розрив між ідеальною і нормативною (через законодавчий процес), 

нормативною і фактичною (через правозастосовний процес) моделями 

гарантування [173, С. 12]. О. Александров підходить до визначення 

організаційних гарантій через виокремлення їх ознак: «цільова, матеріальна, 

процесуальна, казуальна» [7, с.4]. 

Як зазначає О. Скрипнюк, організаційні гарантії є «результатом 

специфічного двостороннього зв'язку між принципом народного суверенітету і 

розвитком демократичної політичної системи» [188, с. 23]. Г. Толкачова вбачає 

прояв організаційно-правових гарантій у «передбаченій законодавством 

діяльності державних органів та недержавних інституцій щодо забезпечення, 

охорони та захисту прав і свобод особи». 

М. Хавронюк представляє організаційно-правові гарантії як «суспільні 

інституції, закріплені в нормативно-правових актах, на які покладаються 

повноваження щодо організації та здійснення юридичного забезпечення 

реалізації, охорони і захисту прав та свобод людини і громадянина» [173, с. 60]. 

На думку В. Єгорової, організаційно-правові гарантії передбачають «наявність 

ефективного механізму представленого органами державної влади та місцевого 

самоврядування» [64, с. 136]. Ф. Веніславський визначає організційно-правові 

гарантії як «систематичну діяльність держави, її органів, посадових осіб, 

громадських організацій, спрямовану на створення сприятливих умов для 
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реального користування кожною людиною своїми правами і свободами». 

М. Іншин, досліджуючи організаційно-правові гарантії у сфері службово-

трудової діяльності, структурує їх за такою схемою : «організаційні засади 

побудови системи державної служби, визначення чіткої організаційно-штатної 

структури органів державної влади; заходи щодо стимулювання службово-

трудової діяльності державних службовців; нормативні вимоги до рівня знань, 

професійних і особистих якостей державних службовців» [78, с. 169]. На думку 

Л. Кисіль, інституційні та організаційні гарантій не слід відокремлювати у різні 

категорії, а необхідно розглядати як єдину систему державних інституцій, на 

які покладаються відповідні функції і повноваження з організації та здійснення 

юридичного забезпечення реалізації, охорони і захисту прав, свобод та 

належного виконання обов’язків громадянина [9, с. 108]. 

В. Кравчук вважає, що організаційно-правовими гарантіями є 

«систематична діяльність держави, її органів та посадових осіб, громадських 

організацій, засобів масової інформації, міжнародних правозахисник 

організацій, спрямована на створення сприятливих умов для здійснення 

функцій, завдань і повноважень» [96, с. 27-34]. На думку В. Безусого, 

організаційні гарантії формуються унаслідок «спеціальної діяльності 

уповноважених державних органів і посадових осіб». Тобто, організаційні 

гарантії виступають «загальною умовою, універсальною передумовою дієвості 

всієї системи гарантій, гарантією гарантій» [19, с. 48]. «Систематичною 

організаторською діяльністю держави та всіх органів» вважає організаційні 

гарантії І. Пробко [171, с. 87]. А. Клименко пов’язує організаційні гарантії із 

«практичним функціонуванням державних і недержавних інституцій щодо 

сприяння особам у безперешкодному користуванні належними їм правами» [84, 

с.. 17]. 

Проведене доктринальне дослідження дає підстави виокремити наступні 

підходи до розуміння організаційно-правових гарантій у праві: 

1. Організаційно-правові гарантії як складовий елемент інституційних 

гарантій. 
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2. Організаційні гарантії як функціональна діяльність державних органів, 

органів місцевого самоврядування їх посадових і службових осіб, громадських 

організацій, засобів масової інформації, яка має забезпечувати належну 

реалізацію прав людини і громадянина. 

3. Організаційні гарантії як виключна компетенція держави, яка 

проявляється у її систематичній діяльності зі створення належних умов для 

функціонування. 

Тобто, в першу чергу завданням організаційних гарантій є забезпечення 

процесу чіткого налагодження, належного урядування та ефективного 

впорядкування механізму правових відносин, що демонструє їх подібність з 

процедурними гарантіями. Процедурні гарантії реалізуються на етапі 

обговорення та вирішення індивідуальних справ позитивного характеру [130, с. 

167], що означає їх вираження у встановлені правил здійснення конкретної 

процедури, наприклад, процедури допуску адвокатів до надання безоплатної 

правової допомоги.  

На думку М. Солдаренко, процедурні гарантії виявляються «у стадіях 

адміністративного процесу або у стадіях здійснення публічного 

адміністрування, безпосередньо при здійсненні адміністративних процедур» 

[192, c.146]. Як зазначає О. Кучинська, процедурні гарантії визначають 

«порядок, способи та умови впровадження норм матеріального характеру 

шляхом чіткого визначення та дотримання процедури їх реалізації» [100, с. 6]. 

В. Рудик, досліджуючи інститут соціального захисту населення, приходить до 

висновку, що «процедурними гарантіями слід вважати чітко визначений 

порядок надання людині конкретного виду соціального захисту та 

адміністративний порядок відновлення права людини на соціальний захист у 

разі його порушення» [176, с. 12]. О. Миколенко здійснює вивчення 

процедурних гарантій як елементу адміністративно-процедурного режиму, який 

являє собою «особливий порядок правового регулювання, який виникає в 

результаті специфічного єднання елементів, що входять до структури 

правового режиму і має на меті специфічним способом регламентувати 
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конкретні суспільні відносини» [123, с. 23]. 

Цікавою видається думка Є. Литвиненко, яка зазначає, що під час 

«практичного застосування процедурних гарантій мають враховуватися гарантії 

процедурної рівності усіх учасників адміністративної процедури та гарантії 

недискримінації усіх учасників адміністративної процедури» [105, с. 73]. М. 

 Бондарєва, досліджуючи види гарантій нотаріальної діяльності, «особливу 

увагу звертає на процедурні гарантії, які стосуються закріплених у нормах 

права правил вчинення нотаріальних проваджень» [26, с. 80]. К. Павашук вважає, 

що процедурними гарантіями для забезпечення виборчих прав необхідно 

вважати «гарантування транспарентності дій та рішень виборчих комісій» [131, 

с. 163]. 

У справі «Бурдов проти Росії» Європейський судом детально описано як 

процедурні гарантії, які надано сторонам у спорі (це справедливість, 

відкритість та оперативність проваджень), так і гарантії виконання рішень, а їх 

органічна єдність свідчить про реалізацію принципу верховенства права, який 

який «Високі Договірні Сторони зобов’язалися поважати, ратифікуючи 

Конвенцію» [197]. 

На основі проведеного аналізу слід говорити про співвідношення 

організаційних та процедурних гарантій як частини і цілого. Організаційні 

гарантії представляють собою як процедурні аспекти, так і іншу діяльність 

суб’єктів публічної адміністрації, спрямовану на створення умов для реалізації 

механізму забезпечення доступу особи до безоплатної правової допомоги, у той 

час як процедурні гарантії сконцентровані на регламентації процесу доступу 

адвоката до надання безоплатної правової допомоги. Отже, організаційні 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатами 

становлять собою сукупність адміністративно-правових процедур, спрямованих 

на безпосередній допуск до такої діяльності адвокатів, контроль і моніторинг за 

повнотою, якістю та кваліфікованістю безоплатної правової допомоги 

адвокатами, а у випадку порушення цих вимог й притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності. 



123 
 

 

Участь у наданні безоплатної правової допомоги стає поширеним, 

популярним видом адвокатської діяльності. Так, у 2013 р. центрами було 

укладено 2028 контрактів з адвокатами, у 2014 р. – 2229 контрактів, у 2015 р. – 

2720 контрактів, у 2016 р. – 2653 контрактів, у 2017 р. – 2568 контрактів, у 2018 

р. – 3326 контракт, у 2019 р. – 3161 контракт, а у 2020 р. – 3228 контрактів 

[195]. Якщо в цілому по Україні така статистика має позитивний характер, що 

свідчить про високий ступінь заінтересованості правників у системі 

безоплатної вторинної правової допомоги, то аналіз регіональних даних, 

навпаки, демонструє падіння рівня інтересу адвокатів до участі у наданні 

безоплатної правової допомоги. Так, у Запорізький області станом на 2013 р. 

було укладено 107 контрактів, у 2014 р. – 117 контрактів, у 2015 р. ця кількість 

стрімко збільшилася до 185 контрактів, а вже у 2016 р. зменшилася до 156 

контрактів, у 2017 р. – до 114 контрактів. З 2018 р. починається поступове 

зростання кількості укладених контрактів до 136, у 2019 р. – 137 контрактів, у 

2020 р. – 143 контракти [195].  

Така сама ситуація спостерігається і у Черкаській області. У 2013 р. 

укладено 68 контрактів, у 2014 р. – 67 контрактів, у 2015 р. кількість укладених 

контрактів зростає до 100, а у 2016 р. спадає до 90 контрактів, у 2017 р. – 82 

контракти, у 2018 р. – 113 контрактів, у 2019-2020 рр. кількість укладених 

контрактів незмінна – 112 [195]. Таке зниження територіальної 

презентативності негативно впливає на доступність безоплатної правової 

допомоги адвокатами для визначених категорій населення, а також на якість 

такої допомоги, оскільки менша кількість правників вимушена задовольняти 

своєю діяльністю правові потреби населення області.  

Варто звернути увагу на той факт, що правом надавати безоплатну 

вторинну правову допомогу наділені тільки адвокати, включені до спеціального 

реєстру на підставі проходження конкурсу. Тобто, відбувається своєрідна 

«фільтрація», відбір «кращих з кращих» з метою забезпечення якісної та 

кваліфікованої безоплатної правової допомоги адвокатами для вразливих 

категорій населення.  
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У ст. 6 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

зазначено, що «адвокатом може бути фізична особа, яка має повну вищу 

юридичну освіту, володіє державною мовою, має стаж роботи в галузі права не 

менше двох років, склала кваліфікаційний іспит, пройшла стажування (крім 

випадків, встановлених цим Законом), склала присягу адвоката України та 

отримала свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю» [149]. 

Аналіз даної норми дозволяє виокремити такі кваліфікаційні вимоги до особи, 

яка бажає стати адвокатом: 

 наявність вищої юридичної освіти; 

 вільне володіння державною мовою; 

 стаж роботи в галузі права не менше двох років; 

 успішне складання кваліфікаційного іспиту; 

 проходження стажування (у визначених випадках); 

 складання присяги адвоката України. 

Нормативно визначено і перелік осіб, які взагалі не можуть претендувати 

на отримання доступу до адвокатської професії, а саме до них належать: 

«особи, які мають непогашені або незняту судимість за вчинення тяжкого, 

особливо тяжкого злочину або нетяжкого злочину, за який було призначено 

покарання у вигляді позбавлення волі; недієздатні та обмежено дієздатні особи; 

особи, позбавлені права на зайняття адвокатською діяльністю; особи, звільнені 

з публічної посади через порушення присяги або вчинення корупційного 

правопорушення» [149]. 

Слід зазначити, що на адвокатів поширюються вимоги щодо несумісності 

з «роботою на посадах осіб, передбачених Законом України «Про запобігання 

корупції», військовою або альтернативною службою, нотаріальною діяльністю, 

судово-експертною діяльністю» [149]. 

Особа, яка відповідає усім переліченим вимогам, може подати до 

кваліфікаційно-дисциплінарної комісії за місцем проживання заяву про допуск 

до складення кваліфікаційного іспиту. За результатами успішного складання 
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іспиту претендент отримує свідоцтво про складення кваліфікаційного іспиту, 

яке дійсне протягом трьох років. Особа, яка не склала іспит, може оскаржити 

рішення кваліфікаційно-дисциплінарної комісіє до Вищої кваліфікаційно-

дисциплінарної комісії або до суду [149]. 

На наступному етапі претендент на зайняття адвокатською діяльністю 

набуває статусу стажиста з метою перевірки його готовності самостійно 

здійснювати адвокатську діяльність. Стажування триває протягом шести 

місяців. Варто зазначити, що особа може бути звільнена від проходження 

стажування, якщо вона має стаж роботи помічника адвоката не менше одного 

року за останні два роки [149]. При цьому, стаж роботи помічником адвоката 

зараховується тільки за умови працювання помічником повний робочий 

тиждень і сплати роботодавцем єдиного соціального внеску щодо помічника. З 

цього слідує, що робота помічником адвоката за сумісництвом або на умовах 

цивільно-правового договору не може вважатися необхідним стажем [143]. 

Оцінка результатів стажування радою адвокатів регіону має наслідком 

видачу особі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю або 

продовження її стажування. Після складення присяги адвоката України особу 

видаються свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та 

посвідчення адвоката України, які не обмежуються віком особи та є 

безстроковими [149]. Тільки особа, яка пройшла таку ускладнену процедуру 

має право здійснювати адвокатську діяльність, реалізуючи передбачені законом 

професійні права, виконуючи обов’язки та користуючись встановленими 

законом гарантіями [49, с. 27]. 

Як слушно зазначає Н. Пацкан, під час здійснення адвокатської діяльності 

адвокат зобов’язаний проявляти «неабиякий рівень професійної підготовки, 

здатність до критичної оцінки життєвих обставин, аналізу та тлумачення норм 

права, уміння постійно підтримувати свій професійний рівень, перманентно 

слідувати у своїй діяльності змінам у законодавстві» [132, с. 210]. Відповідно, 

адвокатська діяльність уособлює собою не просто надання правових послуг 

населенню, а виконання правником завдань інноваційного характеру із 
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забезпечення розвитку та поширення принципів верховенства права, 

законності, рівності та недискримінації, що і зумовлює утруднення доступу до 

адвокатської професії. Надання безоплатної правової допомоги адвокатами 

спрямоване на виконання важливої суспільно-публічної місії – становлення 

України як соціальної, правової та демократичної держави, а отже до участі у 

цьому процесу можуть бути долучені тільки адвокати, які володіють високими 

морально-етичними якостями, мають високий рівень професійної 

компетентності та володіють необхідним об’ємом досвіду у практичній 

діяльності. 

Як зазначено на сайті Міністерства юстиції України, для надання 

безоплатної правової допомоги адвокати повинні отримати відповідну 

додаткову кваліфікацію для того, щоб вважатися спеціалістами у сфері 

безоплатної вторинної правової допомоги з наступних причин, які не можуть 

бути вирішені звичайними адвокатськими іспитами та наявністю практичних 

навичок: 

 безоплатна правова допомога – це нова система фінансування правової 

допомоги в суспільстві, де є певні труднощі; 

 надання безоплатної правової допомоги пов’язано із застосуванням 

положень Кримінального процесуального кодексу України; 

 існує потреба у глибшому розумінні Конвенції про захист прав людини 

і основоположних свобод, а отже і у втіленні її принципів у національному 

правовому полі [125]. 

Поширеною у наукових колах є точка зору про поєднання в адвокатській 

діяльності публічного та приватного характеру діяльності. До уваги береться 

пpивaтний інтерес «конкретної особи, захист пpaв якої здійснює адвокат, а 

також публічний iнтеpеc суспільства і держави, спрямований на сприяння 

забезпеченню законності, пpaв та свобод громадян» [213, c. 7-8]. Незважаючи 

на те, що адвокатська діяльність здійснюється у приватних інтересах, у її 

завданнях домінує публічний компонент, особливо під час залучення адвокатів 

для здійснення захисту за призначенням у кримінальному процесі та у справах 
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про адміністративні правопорушення, а також при визнанні адвокатів суб’єктом 

надання безоплатної вторинної правової допомоги та її оплату за рахунок 

державних коштів [36, с. 125]. 

Механізм проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги визначається Порядком і 

умовами проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362. 

Загалом, до 2020 р. наказами Міністерства юстиції України було 

оголошено проведення дванадцяти конкурсів з відбору адвокатів, які 

залучаються для надання безоплатної вторинної правової допомоги. У наказі 

про проведення конкурсу має обов’язково міститися інформація про: графік та 

терміни проведення конкурсу, мінімальні оцінки, які необхідно отримати для 

включення до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу 

[157]. Затвердження плану-графіку проведення конкурсу спрямоване на 

строкове врегулювання питань з оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсу, реєстрації адвокатів та подання ними документів для участі у 

конкурсі, проходження адвокатами дистанційного курсу, надіслання 

Координаційним центром комісіям сканованих копій документів, поданих 

адвокатами, та результатів проходження дистанційного курсу, проведення 

конкурсу (кожного з етапів), оприлюднення результатів конкурсу [157]. 

Для участі в конкурсі адвокат має заповнити аплікаційну форму, 

зазначивши адресу електронної пошти, та завантаживши скановані копії заяви 

про участь у конкурсі з відбору адвокатів, які залучаються до надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, паспорта, свідоцтва про право на 

зайняття адвокатською діяльністю та складеного мотиваційного листа у 

довільній формі [157]. 

За даними Координаційного центру з надання правової допомоги, у 2020 

р. до участі у конкурсі було допущено 1009 адвокатів, документи яких 

відповідають встановленим вимогам [195]. 
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У разі встановлення Координаційним центром з надання правової 

допомоги відповідності документів встановленим вимогам, адвокат отримує 

запрошення на проходження дистанційного курсу «Вступ до системи надання 

безоплатної правової допомоги». Курс спрямований на ознайомлення 

претендентів з базовими знаннями з питань надання безоплатної правової 

допомоги, інституційною структурою системи безоплатної правової допомоги 

адвокатами, практичним аспектами залучення адвокатів до надання безоплатної 

правової допомоги [41]. 

Складовими частинами курсу є: 

 «вступ: ознайомлення зі структурою курсу, інструкцією щодо 

складання тестових завдань, програма курсу та визначення строків 

проходження дистанційного курсу; 

 перший модуль – основні засади функціонування системи безоплатної 

правової допомоги в Україні: місія, бачення, цінності, основні законодавчі акти, 

які регулюють діяльність системи надання безоплатної правової допомоги, 

засадничі міжнародні документи, інституційна структура системи надання 

безоплатної правової допомоги в Україні, основні функції центрів з надання 

безоплатної вторинної допомоги; 

 другий модуль – основні механізми забезпечення доступу до 

безоплатної правової допомоги: безоплатна первинна правова допомога, 

безоплатна вторинна правова допомога, ранній доступ до правової допомоги, 

захист за призначення та проведення окремої процесуальної дії у кримінальних 

провадженнях, доступ до правової допомоги засуджених осіб, безоплатна 

вторинна правова допомога, яка забезпечується місцевими центрами з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

 третій модуль – укладення контрактів з адвокатами, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу: механізм укладення контрактів 

(договорів), основні зобов'язання за контрактом, права та обов'язки сторін, 

відповідальність за невиконання, методика оплати послуг адвокатів, витрати, 

що відшкодовуються адвокатам; 
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 четвертий модель – система управління якістю надання безоплатної 

правової допомоги: стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, система їх моніторингу, стандарти якості 

надання безоплатної вторинної правової допомоги у цивільному, 

адміністративному процесах та представництва у кримінальному процесі» [41]. 

Кожен модуль завершується проходженням тестового завдання, яке 

складається з десяти питань. Проходження тесту не обмежується у часі, а у разі 

переривання проходження тестування, автоматично зберігаються його 

результати. Результат складання тестових завдань визначається автоматично, 

одразу після завершення виконання. Претендент має дві спроби для успішного 

проходження тесту, однак, зараховується результат останньої з них [41]. 

У 2020 р. дистанційний курс було пройдено 916 адвокатами, з них: у 

Запорізькій області – 44 осіб, у Чернігівській області – 22 особи [195]. 

Наступні етапи конкурсу проводяться комісіями, утвореними головними 

територіальними управліннями юстиції, у складі від семи до дев’яти осіб з 

числа представників адвокатури, головного територіального управління 

юстиції, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, суддів, 

представників громадських об’єднань та юридичних закладів вищої освіти. На 

першому етапі комісія розглядає копії документів адвоката, оцінює адвоката за 

критеріями, а також враховує результат проходження адвокатом дистанційного 

курсу [157]. 

Оцінка адвокатів здійснюється за нормативно визначеними критеріями: 

стаж адвокатської діяльності; наявність або відсутність застосування до 

адвоката дисциплінарних стягнень; результат проходження дистанційного 

курсу; мотивація до надання безоплатної правової допомоги; 

комунікабельність; емоційна врівноваженість; вміння представити приклади 

надання адвокатом правової допомоги [157], що фактично і є характерним для 

будь-якої адміністративно-правової процедури. 

Як слушно зауважує Є. Бова, «адвокат як учасник суспільних відносин у 

сфері надання безоплатної правової допомоги, повинен відповідати певним 
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моральним вимогам, тобто керуватися етичними засадами. Такий підхід 

відповідає нормам Конвенції про захист прав людини і основоположних 

свобод, яка визнає за публічними органами право встановлювати умови, яким 

повинні відповідати суб’єкти надання правової допомоги та правила етики, які 

є обов’язковими до виконання [24, c. 15]. 

Незважаючи на те, що серед критеріїв оцінки кандидатури адвоката 

наявний пункт «мотивація до надання безоплатної правової допомоги», 

необхідно їх доповнити критерієм оцінки високих морально-етичних якостей 

адвоката як «бар’єру» прояву недоброчесних осіб, із внесенням відповідних 

змін до законодавства, у зв’язку з підвищеною суспільною вагою здійснюваної 

діяльності із надання безоплатної правової допомоги адвокатами, лобіювання 

не стільки приватного інтересу конкретного правника, як публічної 

заінтересованості держави у ефективнодіючій системі безоплатної правової 

допомоги. 

Другий етап конкурсу включає в себе індивідуальну співбесіду з 

адвокатом. Зазначимо, що проходження такої співбесіди може мати свою 

специфіку з урахуванням супутніх обставин, зокрема, карантинних обмежень 

[195]. 

За результатами індивідуальних співбесід більшістю голосів комісії 

приймається рішення про результати конкурсу, ке оформлюється у вигляді 

протоколу. З моменту підписання протоколу конкурс вважається завершеним. 

Координаційний центр, отримавши такий протокол, має внести до Реєстру 

адвокатів, інформацію про осіб, які отримали достатню кількість балів для 

долучення їх до системи надання безоплатної правової допомоги [157]. 

У 2020 р. індивідуальну співбесіду проходило 856 адвокатів (у 

Запорізькій області – 43 адвокати; у Чернігівській області – 22 адвокати), а 

загалом до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову 

допомогу, було включено 799 осіб (у Запорізькій області – 36 адвокатів; у 

Чернігівській області – 22 адвокати) [195], що знову є характерним для стадії 

адміністративно-правової процедури. 
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Така довготривала і складна процедура має на меті пошук та долучення 

до системи безоплатної правової допомоги адвокатів, які є кваліфікованими, 

обізнаними професіоналами своєї справи, заінтересованими у процесі надання 

безоплатної вторинної правової допомоги на високоефективному рівні та у 

культивуванні стандартів надання безоплатної правової допомоги. 

Можна погодитися з думкою О. Яновської, яка зазначає, що певні 

«правила поведінки адвокатів визначаються як нормативно (за допомогою 

міжнародного та національного законодавства), так і в корпоративних 

документах чи рішеннях». Авторка робить акцент на важливості 

«стандартизації вимог щодо етичних аспектів діяльності адвокатів під час 

виконання ними фахових завдань» [220, с. 158]. На думку О. Святоцького, за 

суб'єктом затвердження стандартів адвокатської діяльності, вони можуть 

поділятися на: «міжнародні, національні та внутрішньо-корпоративні» [183, 

с. 24]. Розглянемо види стандартів адвокатської діяльності в аспекті надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами. 

За визначенням, наданим Л. Бойко у своїх роботах, міжнародними 

стандартами професійної діяльності адвоката є «загальні деонтологічні вимоги, 

яким мають слідувати адвокати, незалежно від кордонів здійснення своєї 

професіональної діяльності в цілях гуманізації суспільних відносин, 

утвердження законності та правопорядку в кожній країні» [25, с. 162]. 

У Принципах і керівних настановах щодо доступу до правової допомоги у 

системі кримінального правосуддя ООН встановлено, що система безоплатної 

правової допомоги має бути достатньо забезпечена у фінансовому та кадровому 

плані, а також мати свій автономний бюджет з метою уникнення випадку 

неправомірного впливу на дії та рішення такої системи. «Надзвичайно 

важливою є не тільки незалежність органів, які мають забезпечувати роботи 

системи безоплатної правової допомоги, а й адвокатів, які є повноправними 

учасниками процесу надання безоплатної правової допомоги адвокатами». 

Право на справедливий суд, яке закріплене у Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод, включає в себе право особи, обвинуваченої у 
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вчиненні кримінального правопорушення «захищати себе особисто чи 

використовувати юридичну допомогу захисника, вибраного на власний розсуд, 

або – за браком достатніх коштів для оплати юридичної допомоги захисника – 

одержувати таку допомогу безоплатно, коли цього вимагають інтереси 

правосуддя». 

Основні положення про роль адвокатів, прийняті Восьмим Конгресом 

ООН у 1990 р. закріплюють професійний обов'язок адвоката постійно дбати про 

честь і гідність своєї професії, роз'яснювати клієнту його права та обов'язки, а 

також принципи роботи правової системи, «надавати допомогу будь-яким 

законним способом в судах, трибуналах та адміністративних органах, 

додержуватися прав людини і основоположних свобод, діяти вільно і 

наполегливо відповідно до закону, професійних стандартів та етичних норм, а 

також обов'язок лояльності до інтересів клієнта». 

У Стандартах незалежності юридичної професії, прийнятих 

Міжнародною асоціацією юристів проголошено зобов'язання адвокатів діяти 

вільно, чесно і безстрашно, згідно з інтересами клієнта та без будь-якого 

втручання або тиску з боку влади та громадськості. При цьому, «адвокат не 

повинен ототожнюватися чи ідентифікуватися владою, громадськістю зі своїм 

клієнтом, незалежно від розголосу, який набула або може набути конкретна 

справа». 

Окремо слід акцентувати увагу на положеннях Хартії основних 

принципів європейської адвокатської професії, у яких чітко зазначено, що 

обов'язки адвоката не починаються і не закінчуються сумлінним виконанням 

своїх повноважень. Адвокат повинен «служити інтересам правосуддя, а також 

тим, чиї права та свободи він уповноважений захищати, а до обов’язків 

адвоката входить не тільки відстоювання інтересів клієнта, а й бути його 

радником». 

У Рекомендація № R (2000) 21 Комітету Міністрів державам-членам про 

свободу професійної діяльності адвокатів визначено такий перелік обов'язків 

адвокатів щодо клієнтів: 
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 інформування клієнтів про їхні законні права і обов’язки, а також про 

вірогідні результати та наслідки справи, включаючи фінансові витрати; 

 намагання, в найпершу чергу, дійти дружнього врегулювання справи; 

 звернення до суду задля захисту, додержання і забезпечення прав та 

інтересів своїх клієнтів; 

 уникання конфлікту інтересів; 

 уникання роботи, більшої за розумні обсяги навантаження на адвоката 

[174]. 

У Загальному кодексі правил для адвокаті Європейського Співтовариства 

презюмується принцип «ratione materiae», який стосується застосування 

загальноєвропейських правил адвокатської діяльності на території держав 

Європейського Союзу іноземним адвокатом, незалежно від приведення 

деонтологічних норм і правил країни його походження до цього зразка. 

Загальноєвропейськими обов’язками правників є: «уникнення ущемлення 

власної незалежності, довірчі відносини між адвокатом і клієнтом та особиста 

порядність першого, дотримання принципу конфіденційності, уникнення 

неприпустимих видів діяльності, несумісних з адвокатською професією, 

проведення самореклами тільки у допустимих випадках, уникнення 

суперечності між справами різних клієнтів, неукладання «pactum de quota litis» 

(угода, щодо виплати клієнтом адвокату додаткової винагороди, якщо справу 

буде вирішено на користь клієнта), розумний розмір гонорарів, наявність 

професійного страхування» [72]. 

У національній правовій площині міжнародні стандарти адвокатської 

діяльності втілені у Законі України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність». Так, адвокат зобов’язаний дотримуватися у своїй діяльності 

присяги адвоката, яку він складає з моменту прийняття позитивного рішення 

про надання йому права на зайняття адвокатською діяльністю. У тексті присяги 

втілено такі основні принципи: 

 «верховенство права; 
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 законність; 

 незалежність; 

 конфіденційність; 

 дотримання правил адвокатської етики; 

 чесне і сумлінне забезпечення права на захист; 

 висока відповідальність у виконанні покладених обов’язків» [149]. 

Стаття 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

закріплює незалежність адвокатури від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб [149]. Однак, слід 

звернути увагу на розумність співвідношення принципу незалежності 

адвокатури та публічного контролю за діяльністю адвокатів у сфері надання 

безоплатної правової допомоги. На думку Т. Вільчик, ця проблема має бути 

вирішена шляхом «виявлення оптимальних меж, які пролягають між 

необхідністю забезпечити конституційно закріплений державно-значимий 

характер діяльності адвокатури, з одного боку, і вимогою незалежності 

адвокатури від держави, з другого боку, що забезпечить дієвий захист прав 

громадян від адміністративного свавілля [39, с. 70]. Як слушно зазначає 

А. Бірюкова, принцип пріоритету інтересів клієнта базується на виваженому 

балансі між «процесуальною незалежністю адвоката на виконанням вказівок 

клієнта». При чому, авторкою додатково підкреслена теза про «неідентичність 

виразу «керуватися вказівками клієнта» виразу «виконувати вказівки клієнта»» 

[23, с. 127]. 

Принцип конфіденційності поширює свою дію на: «факт звернення до 

адвоката (включаючи імена або назви осіб, які зверталися до адвоката); всі 

докази і документи, зібрані адвокатом; інформація отримана адвокатом від 

клієнтів; зміст правових порад; умови договору про надання правової 

допомоги; результат правових послуг; інша інформація» [115, с. 28]. 

Окрему увагу слід приділити Правилам адвокатської етики, у яких 

закріплено етичні стандарти поведінки адвоката. Так, «основними принципами 
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адвокатської етики є: 

 незалежність та свобода адвоката у здійсненні професійної діяльності; 

 дотримання законності; 

 пріоритет інтересів клієнта; 

 неприпустимість конфлікту інтересів; 

 конфіденційність; 

 компетентність та добросовісність; 

 повага до адвокатської професій; 

 вимоги до рекламування адвокатської діяльності» [145]. 

У Правилах адвоктської етики органічно поєднуються дві характерні риси 

адвокатури – етичність та компетентність. Компетентність включає в себе 

академічні знання і досвід, а етичність – це дотримання усіх стандартів правил 

адвокатської етики [210, с. 38]. На думку Б. Гамалюк та І. Семенюк, у 

адвокатська етика базується на правовому та моральному аспектах. Правовий 

аспект є домінуючим, оскільки він пов’язаний з «правовим статусом особи та 

громадянина, а моральний бік є основою для буття та існування адвокатури як 

окремого інститут» [44, с. 102]. 

Як зазначалося раніше, надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами є надзвичайно важливою суспільно-публічною функцією, а отже, 

постає питання про необхідність додаткової стандартизації поведінки адвоката 

у цій сфері правовідносин. Саме з цією метою Міністерством юстиції України 

було затверджено Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у цивільному, адміністративному процесах та представництва у 

кримінальному процесі та Стандарти якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у кримінальному процесі. Стандарти являють собою 

комплекс основних характеристик моделі гарантованого державою захисту, 

передбачених міжнародно-правовими актами, законодавством України, в межах 

яких та з урахуванням узгодженої правової позиції із суб’єктом права на 

безоплатну вторинну правову допомогу, адвокат є незалежним в обранні 
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правової позиції для здійснення активного та розумного захисту прав, свобод та 

законних інтересів всіма не забороненими законом способами [163]. 

Ознаками стандартів надання безоплатної правової допомоги адвокатами 

є: 

 «нормативна урегульованість як на національному рівні, так і на 

міжнародному; 

 гарантованість державою; 

 являють собою комплекс мінімальних дій, які необхідно вчинити 

адвокату для надання якісної, кваліфікованої правової допомоги; 

 забезпечення незалежності адвоката а обранні правової позиції; 

 застосування стандартів у комплексі з узгодженою позицією клієнта; 

 непорушність законних способів здійснення захисту прав і свобод 

суб’єкта права безоплатної правової допомоги» [41]. 

Стандарти надання безоплатної правової допомоги мають цінність не 

тільки для адвоката, а й для клієнта та держави. Реалізація стандартів захищає 

клієнта від неякісної правової допомоги, є гарантією відстоювання його прав та 

законних інтересів, забезпечує рівність з іншими учасниками процесу, а також 

виступає орієнтиром для оцінки якості правової допомоги, яку надає адвокат. 

Для адвоката цінність стандартів полягає у представленні чіткого та 

зрозумілого алгоритму дій у конкретних ситуаціях, перетворення боротьби за 

дотримання законності одного адвоката на боротьбу всієї системи безоплатної 

правової допомоги та у якості додаткового аргументу своєї позиції перед 

іншими учасниками процесу. Не менш важливим є «дотримання стандартів 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами є і для держави. Стандарти 

вступають гарантією належного рівня виконання державного замовлення на 

надання безоплатної правової допомоги, а також як механізм створення рівних 

можливостей усіх громадян для доступу до правосуддя» [41]. 

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

кримінальному процесі складаються з двох блоків: загальні стандарти надання 
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безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі та окремі 

стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги на стадії 

досудового розслідування. Окремі стандарти у свою чергу розподіляються на: 

стандарти надання безоплатної вторинної правової допомоги при проведенні 

окремої процесуальної дії та стандарти надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у спеціальному досудовому розслідуванні (in absentia) [164]. 

Кожен стандарт являє собою не просто формальне правило чітко 

визначеної дії, а сукупність творчо осмислених основних джерел права, на яких 

ґрунтується стандарт, а також джерел інформації, які свідчать про дотримання 

або недотримання адвокатом цих стандартів. 

Стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі закріплюють «перелік дій адвоката, які він виконує незалежно від виду 

провадження та стадії його розгляду після отримання доручення центру, а 

також містить алгоритм дій адвоката під час досудового врегулювання 

цивільного та адміністративного спору, на стадії судового розгляду і під час 

представництва клієнта у кримінальному процесі» [164]. 

Відповідно, важливим елементом виконання стандартів є моніторинг 

якості їх виконання, який здійснюється з метою забезпечення особі надання 

кваліфікованої та якісної правової допомоги адвокатами у повному обсязі. 

Термін «моніторинг» походить з англійської «monitoring» – «відстеження», на 

базі латинського слова «monitor» – «той, що нагадує», «застережливий» [6, с. 

271]. Т. Крушельницька зазначає, що під моніторингом «розглядається 

спеціально організована і постійно діюча система спостережень, збирання, 

аналізу і поширення інформації; прогнозування ключових процесів у 

суспільстві» [98, с. 246]. 

Для того, щоб моніторинг дотримання стандартів якості надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами був корисним та мав практичний 

результат, його організація має спиратися на конкретні функції, наприклад: 
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 аналітичну – аналіз процесу надання безоплатної правової допомоги на 

всіх її рівнях, виявлення можливих порушень, корелянтів та причинних зв’язків 

між умовами надання безоплатної правової допомоги адвокатами та 

фактичними результатами такої допомоги; 

 діагностичну – комплексне вивчення якості надання безоплатної 

правової допомоги у взаємозв’язку з рівнем професійної компетентності 

адвокатів та співробітників центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги; 

 оцінювальну – справедлива та неупереджена оцінка діяльності адвоката 

у сфері надання безоплатної правової допомоги; 

 коригувальну – вчасне виправлення можливих порушень, а також 

орієнтація адвоката на постійний розвиток та самовдосконалення; 

 інформаційну – створення масиву успішних прикладів надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, забезпечення зворотного зв’язку 

між адвокатом і клієнтом та обміну досвідом між адвокатами; 

 управлінська – забезпечення функціонування ефективної системи 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами; 

 правова – гарантія доступу кожної особи до правосуддя та належного 

захисту її прав та законних інтересів. 

Слід зазначити, що нормативно врегульований тільки моніторинг 

дотримання адвокатами стандартів якості безоплатної правової допомоги у 

кримінальному процесі спільним наказом Міністерства юстиції України та 

Координаційного центру з надання правової допомоги «Питання організації 

моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у кримінальному процесі» від 6 квітня 2015 р. 

№136.  

Моніторинг з якості здійснюється менеджером з якості – начальником 

відділу забезпечення якості правової допомоги центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги шляхом: 
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 опрацювання звітних матеріалів, поданих адвокатом; 

 бесіди з адвокатом; 

 спостереження за роботою адвоката в суді; 

 проведення бесіди з клієнтом. 

Обов’язковий моніторинг проводиться, якщо адвокатом надавалося 

безоплатна правова допомога особам, які підозрюються або обвинувачуються у 

вчиненні злочину до вісімнадцяти років, особам, які через свої фізичні або 

психічні вади (німі, глухі, сліпі, тощо) не можуть самі реалізувати своє право на 

захист, особам, які не володіють мовою, якою ведеться кримінальне 

провадження, суб'єктам права на безоплатну вторинну правову допомогу одним 

адвокатом протягом бюджетного періоду у відповідному районі (місті 

районного значення) [137]. 

Окрім того, Координаційним центром з надання правової допомоги 

проводиться постійне дослідження «Таємний клієнт», учасником якого може 

стати будь-яка особа, яка отримувала безоплатну правову допомогу. Для цього 

«клієнту достатньо заповнити онлайн-анкету, зазначивши: центр до якого 

зверталася особа, вид отриманої правової послуги, інформацію щодо 

результативності, якості отримання послуги, інформацію щодо стану 

приміщення» [41]. 

Моніторинг дотримання адвокатами стандартів надання безоплатної 

правової допомоги здійснює і постійно діючий колегіальний орган – Комісія з 

оцінювання якості, повноти та своєчасності надання адвокатами безоплатної 

правової допомоги. До складу комісії входять адвокати, стаж діяльності яких 

становить не менше п’яти років. Формою роботи комісії є відкриті засідання, 

які проводяться не рідше одного разу на два місяці. Комісією здійснюється 

розгляд скарг на дії адвоката, в якій особою зазначаються недоліки захисту (при 

цьому ця скарга не може бути розглянута центром з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги), за наявності у комісії обґрунтованого 

припущення щодо ризику неякісного або неповного надання безоплатної 
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правової допомоги адвокатом, за зверненням регіонального центру з 

безоплатної вторинної правової допомоги [165]. 

За результатами оцінювання якості Комісія разом з наданням висновку 

про відповідність або невідповідність дій чи бездіяльності адвоката стандартам 

якості надання правової допомоги має право: 

 надавати рекомендації адвокату щодо підвищення якості, забезпечення 

повноти та своєчасності надання ним безоплатної правової допомоги; 

 вносити пропозиції органу місцевого самоврядування щодо розірвання 

договору з адвокатом, адвокатським бюро або адвокатським об’єднанням про 

надання безоплатної первинної правової допомоги; 

 вносити пропозиції центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги щодо розірвання контракту (договору) з адвокатом; 

 виключення його з реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу; 

 звертатися із заявою (скаргою) до кваліфікаційно-дисциплінарної 

комісії адвокатури щодо поведінки адвоката, яка може бути підставою для 

притягнення його до дисциплінарної відповідальності [165]. 

Зазначимо, що перелік таких заходів відповідальності слід доповнити 

письмовим зауваженням від регіонального центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги (за незначне порушення стандартів), а у випадку 

повторного недотримання застосуванням «понижуючого коефіцієнту» або 

зменшення кількості доручень із подальшим зобов’язанням пройти позапланове 

підвищення кваліфікації. 

Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» здійснено 

регламентацію інститут дисциплінарної відповідальності адвоката, а також 

здійснення дисциплінарного провадження стосовно адвоката в особливому 

порядку. Адвоката може бути притягнуто до дисциплінарної відповідальності 

тільки, якщо він вчинив дисциплінарний проступок: 

 порушення вимог несумісності; 
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 порушення присяги адвоката України; 

 порушення правил адвокатської етики; 

 розголошення адвокатської таємниці або вчинення дій, що призвели до 

її розголошення; 

 невиконання або неналежне виконання своїх професійних обов’язків; 

 невиконання рішень органів адвокатського самоврядування; 

 порушення інших обов’язків адвоката, передбачених законом [149]. 

Відповідно, недотримання адвокатом стандартів надання безоплатної 

правової допомоги у крайніх випадках може бути причиною притягнення 

адвоката до дисциплінарної відповідальності кваліфікаційно-дисциплінарною 

комісією і накладення на нього дисциплінарного стягнення у вигляді 

попередження, зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк 

від одного місяця до одного року, позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України. 

Таким чином, організаційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги становлять собою сукупність адміністративно-правових 

процедур, спрямованих на допуск адвокатів до такої діяльності, контроль і 

моніторинг за повнотою, кваліфікованістю безоплатної правової допомоги 

адвокатами, а у випадку порушення цих вимог на притягнення останніх до 

дисциплінарної відповідальності. 

Як організаційні адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатами визначено:  

 процедуру та умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

залучаються до надання безоплатної правової допомоги;  

 дотримання адвокатом, який надає безоплатну правову допомогу, 

присяги, правил адвокатської етики та принципів адвокатської діяльності, 

передбачених Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 

5 липня 2012 р. № 5076-VI, Стандартів якості надання безоплатної вторинної 

правової допомоги у цивільному, адміністративному процесах та 
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представництва у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 21 грудня 2017 р. № 4125/ 5, Стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, 

затверджених наказом Міністерства юстиції України від 26 лютого 2014 р. 

№ 386/5;  

 моніторинг дотримання цих стандартів та їх доступності 

Координаційним центром з надання правової допомоги та регіональними 

центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

 широкий спектр заходів відповідальністі, до яких може бути 

притягнути адвокат, у випадку не дотримання ним стандартів якості надання 

безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі, у 

цивільному та адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі. 

2.4 Функціональні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги адвокатів 

 

 

 Дослідження функціональних адміністративно-правових гарантій 

необхідно починати зі з’ясування понітійно-категоріального апарату для 

розуміння глибинної сутності та призначення впливу цього виду гарантій на 

безоплатну правову допомогу адвокатами. У довідковій літературі термін 

«функція» має декілька значень: «1) явище, яке залежить від іншого явища, є 

формою його виявлення і змінюється відповідно до його змін; 2) робота кого-, 

чого-небудь, обов'язок, коло діяльності когось, чогось; повинність, місія; 3) 

специфічна діяльність організму людини, тварин, рослин, їхніх органів, тканин 

і клітин; 4) величина, яка змінюється зі зміною незалежної змінної величини 

(аргументу)» [200, с. 557]. 

 М. Глух, розглядаючи функціонально-процесуальні гарантії органів 

державного фінансового контролю, зазначає, що до них належать: 

«врегулювання правового статусу органів фінансового контролю, здійснення 
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фінансового контролю уповноваженими на те органами, гарантію регламентації 

контрольної діяльності органів фінансового контролю, відповідальність 

посадових осіб за належне здійснення фінансового контролю» [47, с. 97]. 

Подібну точку зору висловлено М. Погорецьким, який вважає, що 

функціональні гарантії «поєднують критерії організації та функціонування» 

[140, с. 84]. На думку І. Тарасової, функціональні гарантії у кримінальному 

процесі «пов’язані із статусом та роллю того чи іншого учасника кримінального 

процесу [201, с. 98]. К. Компанець вважає, що «функціонування механізму 

зумовлене діяльністю певних індивідів (органів державної влади)». 

Як слушно зазначає І. Романюк, «гарантії прав особи та механізм 

забезпечення цих прав є певною діалектичною єдністю, де гарантії виступають 

статичним, а механізм (власне процес гарантування прав особи) – 

функціональним, динамічним аспектом [175, с. 139-140]. 

Незважаючи на певну зовнішню подібність організаційних 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами 

та функціональних адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами, між ними існує принципова різниця. Організаційні 

гарантії забезпечують функціонування та існування системи безоплатної 

правової допомоги адвокатами як важливого гарантованого державою елементу 

права особи на захист, а функціональні гарантії забезпечують належне 

виконання адвокатами своїх обов’язків шляхом заохочувальних та охоронних 

заходів. Тобто, з одного боку, застосування функціональних гарантій є 

своєрідною формою позитивної оцінки результатів діяльності адвоката, а з 

іншого, – спрямоване на захист від стороннього негативного впливу на систему 

надання безоплатної правової допомоги. 

При цьому, на думку У. Ляхович, потреба у використанні заохочень 

корелює з принципами застосування таких заохочень. До принципів заохочення 

авторкою віднесено: «принцип зв’язку заохочення з досягнутими результатами; 

принцип обґрунтованості заохочення; принцип індивідуалізації заохочування; 

принцип своєчасності застосування заохочення; принцип гласності 
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застосування заохочення; принцип відповідності заохочення заслугам» [110, 

с. 158]. Як слушно зазначає Р. Калюжний, «інститут заохочення визнається 

незмінною константою ефективного впливу на формування належних 

суспільних відносин, дієвим інструментом розбудови демократичних засад 

еволюції суспільства і державотворення» [80, с. 198]. 

На зв’язок юридичних гарантій та охоронної функції вказує В. Щербина 

[216, с. 178]. Важливість охоронних гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатами зумовлює їх закріплення у міжнародних нормативно-правових 

актах, наприклад, у ст. 16 «Основних положень про роль адвокатів», де 

закріплено обов’язок урядів забезпечити адвокатам можливість здійснювати їх 

професійні обов’язки без залякування, перешкод, переслідування та 

неналежного втручання; можливість вільно пересуватись і спілкуватись зі своїм 

клієнтом у своїй країні та за кордоном; виключення можливості піддавати 

покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, 

адміністративних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно 

до визнаних професійних обов’язків, стандартів та етичних норм [75, с. 28]. 

Отже, функціональними адміністративно-правовими гарантіями 

безоплатної правової допомоги адвокатами є сукупність адміністративно-

правових форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення ефективного 

функціонування та заохочення адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу. 

Застосування заохочень до адвокатів, які надають безоплатну правову 

допомогу, полягає у здійсненні на них позитивного правового впливу шляхом 

надання додаткових благ з метою виконання суспільно корисних завдань. Як 

слушно зазначає з цього приводу К. Білько, вплив за допомогою заохочення 

направлено на збільшення у суб’єкта інтересу в здійсненні яких-небудь 

конкретних вчинків і отримання матеріального та морального схвалення [21, 

с. 542-549]. У роботах Г. Джепи прослідковується ідея розгляду заохочень як 

«спеціального виду управлінської публічної діяльності, який специфічним 

чином спрямовує волю особи на дії, корисні для колективу і суспільства» [59, 
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с. 185]. 

На думку О. Стрельченко, заохоченням є «нормативно закріплений засіб 

пливу, який через інтереси та свідомість направляє волю особи на здійснення 

корисних діянь у встановлених межах і у відповідній формі, з метою найбільш 

ефективного вирішення питань і досягнення максимальної ефективності у 

конкретній суспільній сфері» [198, с. 15]. Д. Козачук вбачає призначення 

заохочень у позитивному впливі не лише на осіб, до яких воно застосовується, 

«а й на осіб, які їх оточують, та викликає прагнення брати приклад з кращих; 

заохочення створює необхідний психологічний клімат, у межах якого в особи 

виникає стійке прагнення до активної діяльності» [89, с. 162]. 

У позитивному призначенні заохочень впевнений і В. Кудрявцев, який 

зазначає, що «лише заохочення, а не покарання, є найбільш ефективним 

засобом,тому, що в ситуації позитивної мотивації спонукальною мотивацією 

виступають не тільки зовнішні розпорядження, але і власний інтерес суб’єкта». 

А. Гук розглядає «заохочення до виконання суспільно-корисних дій» як один з 

методів адміністративного управління, який спрямовано на «підпорядкування 

волі керованого об’єкта волі управляючого суб’єкта за схемою «влада-

підпорядкування» [54, с. 82]. М. Медведєв у рамках державної податкової 

системи виокремлює заохочення як метод публічного адміністрування у зв'язку 

з його «безумовним виходом за межі лише внутрішньо-організаційної функції, 

інституціоналізацією окремих проявів позитивного стимулювання» [121, с. 18]. 

В. Юровська вважає, що заохочення слід розглядати «не тільки як метод 

публічного адміністрування, а і як метод адміністративного права». На думку 

вченої сам факт закріплення певного виду заохочень у нормативно-правових 

актах слід розглядати як метод правового регулювання, а «застосування 

конкретного заохочувального методу певним суб’єктом – метод публічного 

адміністрування» [219, с. 196]. 

Як зазначає Т. Коломоєць, «заохочення може бути: економічним (пільги, 

премії, квоти), організаційним (спрощена система обліку, звітності, регістрації), 

соціальним (нагорода, подяка, грамота, цінний подарунок) [3, с. 199]. Р. Щокін 
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відносить заохочення до «методів формування суспільної свідомості, 

морального стимулювання» [217, с. 285]. 

Відповідно, заохочувальні функціональні адміністративно-правової 

гарантії безоплатної правової допомоги можуть бути умовно поділені на 

економічні, до яких належить застосування «коефіцієнтів підвищення» 

розрахунку розміру винагороди та відшкодування витрат адвоката, і соціально-

профісійні – створена Координаційним центром з надання правової допомоги 

система заходів з підвищення професійної кваліфікації. 

Механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу, визначено нормативно у Постанові Кабінету 

Міністрів України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, 

які надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 

465 [136]. Як зазначає М. Стаматіна, принцип нормативного визначення 

винагороди адвоката означає, що «фінансова винагорода суб’єкту надання 

безоплатної правової допомоги буде відповідати кількості і якості витраченої 

ним праці і сплачуватися у спосіб, який не принижує його гідність із коштів 

державного бюджету» [193, c. 855]. Цікавою є думка О. Клименко щодо 

сприйняття загальної концепції законодавчого регулювання оплати праці 

адвоката «спрямованої не на оплату його послуг, а на винагороду за надану ним 

правову допомогу або компенсацію витрат у зв'язку з її наданням [85, с. 91]. 

Розглядаючи самостійну адвокатську практику, Є. Шкребець описує 

«економічну незалежність адвокатської діяльності, яка гарантується шляхом 

реалізації принципів автономії адвокатських утворень, відсутності обмежень на 

розмір отримуваних адвокатом винагород» [213, с. 195]. Як слушно зазначає 

Т. Вільчик, угода про надання правової допомоги є «двосторонньою 

обов’язковою, сіналлагматичною» [39, с. 219]. Це означає, що обов’язок 

держави виплатити винагороду адвокату за надання безоплатної правової 

допомоги кореспондується обов’язком адвоката надавати таку безоплатну 

правову допомогу хоча б на мінімальному рівня якості, визначеному у 

стандартах якості надання адвокатами безоплатної правової допомоги. При 
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цьому держава не несе відповідальність за сплату адвокатом податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. 

Підставами для виплати винагороди адвокату є доручення для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги та акт надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Слід зазначити, що хоча і центри з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги наділені повноваженнями щодо допомоги у 

складанні актів, відповідальність за достовірність інформації, яка зазначена в 

акті, несе адвокат [136]. 

Обчислення винагороди базується на застосуванні різноманітних 

коефіцієнтів до розміру оплати за годину роботи адвоката з надання правової 

допомоги, який становить п’ять відсотків від прожиткового відсотків розміру 

прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент 

подання адвокатом акта. Враховуючи специфіку та якість надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами, коефіцієнти можуть як позитивно, так і 

негативно впливати на розмір оплати [136]. 

Чинниками, що позитивно впливають на розмір винагороди, є: 

 кількість вчинених адвокатом дій – мають значення кількість 

конфіденційних побачень, процесуальних дій, а також кількість складених 

процесуальних документів; 

 час надання безоплатної правової допомоги – адвокат має право 

розраховувати на більший розмір винагороди у випадку надання безоплатної 

правової допомоги у нічний час, святкові та вихідні дні; 

 ступінь тяжкості злочину вчиненого особою, яка має право на надання 

безоплатної правової допомоги адвокатом; 

 кількість епізодів злочинної діяльності, у вчинення яких підозрюється 

особа, яка має право на отримання безоплатної правової допомоги адвокатом; 

 кількість співучасників злочину, у вчиненні якого підозрюється клієнт 

системи безоплатної вторинної правової допомоги; 

 вчасність звітування [136]. 
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Негативно впливають на розмір винагороди: 

 припинення надання адвокатом безоплатної правової допомоги – 

розмір винагороди зменшується, якщо адвокатом припинено виконання 

доручень до завершення строку його дії; 

 відмова клієнта від адвоката; 

 невчасність звітування – з кожним простроченим днем строку надання 

звітності, зменшується розмір застосованого коефіцієнту, а у випадку подання 

звіту після 120 днів з моменту завершення виконання доручення, винагорода не 

виплачується взагалі [136]. 

Щодо відшкодування витрат, то на думку Д. Черемнова, «закріплення в 

законодавстві чітких правил відшкодування витрат на правову допомогу 

дозволить гармонізувати інститут витрат, пов’язаних з отриманням правової 

допомоги» [211, с. 173]. Як слушно зазначає Д. Сірош, «питання своєчасного та 

ефективного використання виділених на оплату послуг та відшкодування 

витрат адвокатів бюджетних коштів є вкрай важливим для забезпечення 

життєздатності всієї системи безоплатної вторинної правової допомоги» [187, 

с.16]. 

Слід зазначити, що усі витрати, пов'язані з наданням безоплатної 

вторинної правової допомоги відшкодовуються не за рахунок особи, яка має 

право на отримання такої допомоги, а з державного або місцевого бюджетів у 

повному або частковому обсязі. Тобто якщо у потерпілого є право на 

отримання безоплатної правової допомоги у кримінальному провадженні, то й 

цілком очевидним є відсутність його обов’язку на відшкодування такому 

представнику витрат, пов’язаних із прибуттям до місця досудового 

розслідування чи судового провадження [142, с. 138]. 

Для відшкодування  витрат, пов'язаних з наданням безоплатної вторинної 

правової допомоги, адвокат має пред'явити документ, що підтверджує реальну 

наявність таких витрат та їх справедливий розмір. Так, факт проїзду 

транспортом загального користування має бути підтверджений відповідними 

проїзними документами, придбання пально-мастильних матеріалів для 
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власного транспортного засобу адвоката (для поїзду у нічний час або за 

відсутності транспортного сполучення) відшкодовується відповідно до 

нормативів, визначених для бюджетних установ, або із застосуванням 

технологічних норм, характерних для конкретної моделі транспортного засобу. 

Відшкодування витрат, які пов'язані з відрядженням за межі регіону (добові, 

витрати, пов'язані з найманням житлового приміщення), поштових витрат, 

здійснюється на підставі розрахункових документів [136]. 

В умовах карантинних обмежень та застосування карантинних заходів до 

осіб, які хворіють на коронавірусне захворювання, важливим є факт 

відшкодування витрат адвоката на придбання медичних масок, захисних 

рукавичок у разі надання правової допомоги під час карантину або надання 

такої допомоги особам, у яких виявлено інфекційну хворобу. Такі витрати 

підтверджуються розрахунковими документами, а у випадку надання правової 

допомоги хворій особі – відповідною медичною довідкою такої особи [136]. 

Стаття 21 Закону України «Про адвокатури та адвокатську діяльність» 

визначає підвищення професійного рівня одним з обов’язків адвоката [149]. У 

Порядку підвищення кваліфікації адвокатів України, затвердженому рішенням 

Ради адвокатів України від 14 лютого 2019 року № 20 встановлено, що 

дотримання цього професійного обов’язку «має забезпечувати безперервне 

поглиблення, розширення й оновлення адвокатами своїх професійних знань, 

вмінь та навичок [143]. 

Підвищення кваліфікації адвокатів спрямовано на:  

 «зміцнення їх правових навичок;  

 практичну реалізацію правил адвокатської етики;  

 підвищення рівня знань в напрямку прав людини та основоположних 

свобод;  

 навчання повазі до прав та інтересів клієнтів;  

 навчання захисту прав клієнтів і сприянню їхньому здійсненню; 

 навчання сприянню належному здійсненню судочинства та реалізації 

права на справедливий суд;  
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 заохочення до участі у наданні безоплатної правової допомоги;  

 інше поглиблення, розширення й оновлення їх професійних знань, 

вмінь та навичок» [143].  

На думку Є. Шкребеця, ефективне та успішне функціонування 

підвищення кваліфікації адвокатів можливе лише за сукупності наступних 

умов: «створення програм, планів та правил прийому та напрямів підвищення 

кваліфікації; створення бази (фінансової, матеріальної та кадрової) для 

повноцінної роботи установи; організації підбору висококваліфікованих 

спеціалістів; запровадження заочної та дистанційної форм навчання та 

підвищення кваліфікації адвокатів; встановлення дисциплінарної 

відповідальності за несвоєчасне або неповне виконання програми підвищення 

кваліфікації [213, с. 125]. 

Ю. Венідіктова стверджує, що «підвищення кваліфікації адвоката може 

відбуватися, у тому числі, через спілкування з посадовими особами державних 

органів та органів місцевого самоврядування, членами кваліфікаційно-

дисциплінарних комісій, викладачами і слухачами шкіл адвокатської 

майстерності, учасниками тренінгів тощо». 

З метою підвищення професійної кваліфікації адвокатів, які надають 

безоплатну правову допомогу, Координаційним центром з надання правової 

допомоги розроблено платформу дистанційного навчання системи безоплатної 

правової допомоги. Адвокат може отримати доступ до будь-якого курсу через 

свій особистий кабінет. До вибору Координаційним центром запропоновані 

наступні курси: 

 «Гендерна дискримінація : ідентифікація та механізм надання правової 

допомоги»; 

 «Допит дитини : процесуальні та психологічні особливості»; 

 «Рівні партнери: як зробити систему безоплатної правової допомоги 

гендерночутливою»; 

 «Сімейний радник»; 

 «Правова допомога потерпілим від домашнього насильства»; 
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 «Робота з клієнтом» [41]. 

Аналіз змісту запропонованих програм підвищення професійної 

кваліфікації адвокатами, які надають безоплатну правову допомогу, дає 

підстави говорити про їх функціональну спрямованість на надання конкретного 

алгоритму дій адвоката у конфліктних чи спірних ситуаціях, оновлення наявних 

у адвокатів компетентностей, здобуття ними нових «hard and soft skills», 

демонстрацію позитивної практики правозастосування. 

Реалізація адвокатом своїх повноважень у сфері безоплатної правової 

допомоги можлива за сукупності важливих елементів адвокатської діяльності 

одним з яких є дотримання адвокатської таємниці. На необхідності створення 

умов для реалізації цієї гарантії наголошено у рішенні Європейського суду з 

прав людини «Головань проти України», а саме недопустимості втручання 

слідчого та проведення обшуку, в той час як національне законодавство 

забороняло огляд, розголошення чи вилучення документів, пов'язаних з 

виконанням адвокатом доручення без його згоди [197]. 

У національному законодавстві закріплено, що адвокатською таємницею 

слід вважати «будь-яку інформація, що стала відома адвокату, помічнику 

адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з 

адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт звертався до адвоката, 

адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, 

роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на 

електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час 

здійснення адвокатської діяльності» [149]. Незважаючи на це, серед вчених-

правників відбуваються активні дискусії яку саме інформацію слід вважати 

адвокатською таємницею. 

Так, С. Логвінова, вважає, що предметом адвокатської таємниці є факт 

звернення до адвоката, мотиви, що спонукали до звернення, відмова адвоката 

від доручення та її мотиви, умови договору про надання юридичної допомоги, 

документи, які передані адвокату клієнтом, суть консультацій, порад та 

роз’яснень, правові документи, що складені адвокатом, відомості, які отримані 
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з матеріалів справи, процесуальні дії адвоката, що спрямовані на реалізацію 

прав клієнта, відомості про особисте життя клієнта та членів його родини, будь-

які інші відомості, що можуть бути розголошені лише з дозволу клієнта [107, 

с. 15]. На думку М. Погорецького та О. Старенького, адвокатською таємницею 

також слід вважати «електронну переписку між адвокатом та клієнтом, зміст 

їхніх телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції» [140, с. 88]. 

Т. Вільчик стверджує, що адвокатська таємниця є «частиною публічного 

порядку, вона встановлена в інтересах усього суспільства і є гарантією 

справедливого правосуддя і права на правову допомогу» [39, с. 114]. 

Забезпечення дотримання адвокатської таємниці постає і у сфері 

безоплатної правової допомоги, яка надається адвокатами. Специфіка 

забезпечення дотримання адвокатської таємниці у цьому випадку полягає у 

наявності певного ступеня підпорядкованості адвоката Координаційному 

центру з надання правової допомоги та центрам з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги. Відповідно ця межа має бути чітко визначена у 

документі, яким регламентуються трудові відносини між адвокатом та 

державою, - контракті або договорі. 

Законом України «Про безоплатну правову допомогу» передбачено два 

типи угод, які укладаються з адвокатами, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу: контракт (укладається для надання безоплатної правової 

допомоги на постійній основі) та договір (укладається для тимчасового 

виконання обов'язку з надання безоплатної вторинної правової допомоги у разі 

неможливості надання правової допомоги адвокатом, який здійснює це на 

підставі контракту) [150]. 

Сторонами контракту про надання безоплатної вторинної правової 

допомоги є регіональний або місцевий центр з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги та адвокатом (який може діяти індивідуально або в рамках 

адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання). У якості предмету контракту 

визначено надання адвокатами таких видів правових послуг, як захист, 

здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на таку допомогу, в 
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судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами, складення документів процесуального характеру [158]. 

У Додатку 1 до Порядку і умов укладення контрактів з адвокатами, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу на постійній основі, та 

договорів з адвокатами, які надають безоплатну вторинну правову допомогу на 

тимчасовій основі, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

від 11 січня 2012 р. № 8 розміщено примірний контракт з адвокатом, який надає 

безоплатну вторинну правову допомогу у якому визначено: обов’язки сторін, 

права сторін, а також відповідальність за порушення умов контракту. Саме 

сукупністю цих умов і гарантується дотримання принципу адвокатської 

таємниці у сфері безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Так, згідно примірного контракту адвокат має право на: 

 «гарантії невтручання в адвокатську діяльність та захист інформації, 

отриманої під час надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

 користування у приміщенні центру обладнанням та іншими 

матеріально-технічними засобами, що необхідні для надання безоплатної 

вторинної правової допомоги на належному рівні; 

 оплату послуг та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням ним 

безоплатної вторинної правової допомоги; 

 укладення інших договорів про надання правової допомоги, якщо це не 

призводить до конфлікту інтересів, невиконання або неналежного виконання 

зобов’язань за контрактом; 

 інші права, встановлені законом» [158]. 

Окрім того, на центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

покладається відповідальність за порушення принципу незалежності та 

конфіденційності адвокатської діяльності, яка має гармонійно співвідноситися з 

відповідальністю адвоката за достовірність поданої до центру інформації, у 

тому числі тієї, що міститься в актах, розрахунках та додатках до них, а також 

доповідних записках, довідках, статистичних даних та інших документах 

передбаченої звітності [158].  
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Отже, адвокат наділений дискреційними повноваженнями щодо 

визначення меж розкриття інформації у звітах, які використовуються для 

оплати його послуг, та знаходженні розумного балансу між поданням 

достовірної інформації та збереженням конфіденційності обставин конкретної 

справи. Разом із тим, вважаємо необхідним здійснення більш детального 

унормування цієї моделі взаємовідносин адвоката із центром надання 

безоплатної вторинної правової допомоги для розподілу функціональних 

обов’язків між адвокатом та суб’єктом координації надання правової допомоги. 

Отже, функціональними адміністративно-правовими гарантіями 

безоплатної правової допомоги адвокатами є сукупність адміністративно-

правових форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення ефективного 

функціонування та заохочення адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, які можна умовно поділити: основні та додаткові, 

заохочувальні та охоронні. До заохочувальних гарантій пропонується 

відносити: застосування «коефіцієнтів підвищення» розрахунку розміру 

винагороди, відшкодування витрат адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, а систему заходів з підвищення адвокатом професійної 

кваліфікації (дистанційні онлайн-курси, очні семінари, програми підвищення 

кваліфікації), організатором яких є Координаційний центр з надання 

безоплатної правової допомоги. 

До охоронних гарантій – забезпечення незалежності адвоката та 

дотримання адвокатської таємниці, як особливий різновид – процедуру 

укладення контракту або договору. Запропоновано внести зміни до 

законодавства щодо посилення функціональних адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами шляхом унормування 

моделі взаємовідносин адвоката і одержувача допомоги, адвоката і суб’єкта 

координації надання такої допомоги, із деталізацією реалізації представницької 

функції, розподілу функціональних обов’язків та оплати винагороди за надання 

такої допомоги. 
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Висновки до розділу 2 

 

 

Встановлено, що класифікація адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами – це процес їх упорядкування, 

систематизації та розподілу на різновиди з метою з’ясування багатоаспектності 

та фактичної обумовленості гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатами, поглиблення розуміння їх сутності та змісту, для теоретико-

методологічного оперування «вузькими» за значенням адміністративно-

правовими категоріями та їх ефективного використання публічно-владними 

органами у процесі забезпечення та реалізації безоплатної правової допомоги 

адвокатами. Обґрунтовано доцільність різноваріантних критеріїв класифікації 

адміністративно-правових гарантій, важливу роль кожного з них, оскільки 

багатоаспектний підхід здатний забезпечити з’ясування реального ресурсу 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами: залежно від галузевої 

приналежності нормативно-правового акту, в якому закріплено 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги (передбачені у 

загальних нормативно-правових актах, які регулюють процес здійснення 

адвокатської діяльності, закріплені у спеціальних нормативно-правових актах, 

які встановлюють особливості адміністративно-правового регулювання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, закріплені у галузевих нормативно-

правових актах), залежно від юридичної сили нормативно-правового акту, в 

якому закріплено адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатами (міжнародні, конституційні, законодавчі, підзаконні, 

локальні), за формою та призначенням адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатами (інституційні, функціональні, 

організаційні), за цільовою спрямованістю (превентивні, припиняючі, 

санкційні, заохочувальні), за характером правових норм (матеріальні, 
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процесуальні), за формою адміністративно-правового контролю за якістю 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами (моніторинг, який 

здійснюється публічними органами влади, моніторинг, який здійснюється за 

допомогою суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги), за способом 

впливу на надання безоплатної правової допомоги адвокатами 

(адміністративно-правові гарантії прямої дії, адміністративно-правові гарантії 

опосередкованої дії), за суб’єктним спрямуванням (спрямовані на захист 

інтересів суб’єктів отримання безоплатної правової допомоги, спрямовані на 

захист інтересів публічних органів влади, спрямовані на захист інтересів 

адвокатів). 

З’ясовано, що інституційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги – це сукупність засобів адміністративно-правового 

гарантування, які покликані забезпечувати існування організаційно-правового 

механізму безоплатної правової допомоги адвокатами. Інституційні 

адміністративно-правові гарантії закріплені у нормах загальних актів: Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 

5076-VI, Кримінального процесуального кодексу від 13 квітня 2012 р. № 4651-

VI, Цивільного процесуального кодексу від 18 березня 2004 р. № 1618-IV, 

Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. № 2747-IV, 

та у нормах спеціальних актів: Законі України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, постановах Кабінету Міністрів 

України щодо порядку укладення контрактів з адвокатами, методики 

обчислення винагороди, наказах Міністерства юстиції України, локальних 

документах Координаційного центру з надання правової допомоги тощо. 

Пропонується виокремити чітко сформовану й ефективно існуючу 

систему публічно-владних інституцій безпосередньо створених для організації 

існування системи суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, координації їх взаємовідносин між собою, з органами правосуддя 

та з правоохоронними органами, їх територіальну презентативність в Україні й 

забезпечення доступу до такої допомоги осіб, які, згідно із законодавством 
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мають на це право, реалізації права особи на безоплатну професійну правову 

допомогу адвокатами. 

Доведено, що організаційні адміністративно-правові гарантії безоплатної 

правової допомоги становлять собою сукупність адміністративно-правових 

процедур, спрямованих на допуск адвокатів до такої діяльності, контроль і 

моніторинг за повнотою, кваліфікованістю безоплатної правової допомоги 

адвокатами, а у випадку порушення цих вимог на притягнення останніх до 

дисциплінарної відповідальності. 

Важливою організаційною адміністративно-правовою гарантією є 

процедура та умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються 

до надання безоплатної правової допомоги, яка передбачає п’ять етапів:  

1) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;  

2) реєстрація адвокатів та подання ними документів для участі у конкурсі; 

3) проходження дистанційного курсу;  

4) безпосереднє проведення конкурсу;  

5) оприлюднення результатів конкурсу.  

Незважаючи на те, що серед критеріїв оцінки адвоката наявний пункт 

«мотивація до надання безоплатної правової допомоги», необхідно їх 

доповнити критерієм оцінки високих морально-етичних якостей адвоката як 

«бар’єру» прояву недоброчесних осіб, із внесенням відповідних змін до 

законодавства, а також доповнити Порядок і умов проведення конкурсу з 

відбору адвокатів, які залучаються для надання безоплатної вторинної правової 

допомоги, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 

2011 р. № 1362, положеннями які гарантують територіальну презентативність 

суб’єктів надання такої допомоги. 

Доведено, що адвокат, який надає безоплатну правову допомогу, 

зобов’язаний дотримуватися не тільки присяги, правил адвокатської етики та 

принципів адвокатської діяльності, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI, а й 

Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 
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цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 

процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 грудня 

2017 р. № 4125/ 5, Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 26 лютого 2014 р. № 386/5, які виконують потрійну 

функцію: підтримують високий рівень надання безоплатної правової допомоги 

на всій території України, забезпечують якість правової допомоги, яку отримує 

особа, а також визначають механізм дій адвоката у спірних ситуаціях. 

Моніторинг дотримання цих стандартів та їх доступності покладено на 

Координаційний центр з надання правової допомоги та регіональні центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, із можливим залученням 

клієнтів системи безоплатної вторинної правової допомоги, за їх обов’язковою 

згодою. За порушення ж стандартів для адвокатів передбачено цивільну 

відповідальність, в тому числі, й застосування «понижуючого» коефіцієнту для 

обчислення розміру винагороди, виключення із Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Запропоновано перелік заходів 

відповідальності адвоката за неналежне надання безоплатної вторинної 

правової допомоги доповнити: письмовим зауваженням від регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за незначне 

порушення стандартів), а у випадку повторного недотримання – «понижуючого 

коефіцієнту» або зменшення кількості доручень із подальшим зобов’язанням 

пройти позапланове підвищення кваліфікації. 

З’ясовано, що особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, 

регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Координаційний центр з надання правової допомоги мають право звернутися 

до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів з письмовою скаргою про 

наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, що також варто 

розглядати як вид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів. 

Зазначено, що функціональними адміністративно-правовими гарантіями 
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безоплатної правової допомоги адвокатами є сукупність адміністративно-

правових форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення ефективного 

функціонування та заохочення адвокатів, які надають безоплатну вторинну 

правову допомогу, які можна умовно поділити: основні та додаткові, 

заохочувальні та охоронні. До заохочувальних гарантій пропонується 

відносити: застосування «коефіцієнтів підвищення» розрахунку розміру 

винагороди, відшкодування витрат адвоката за надання безоплатної вторинної 

правової допомоги, а систему заходів з підвищення адвокатом професійної 

кваліфікації (дистанційні онлайн-курси, очні семінари, програми підвищення 

кваліфікації), організатором яких є Координаційний центр з надання 

безоплатної правової допомоги. 

До охоронних гарантій – забезпечення незалежності адвоката та 

дотримання адвокатської таємниці, як особливий різновид – процедуру 

укладення контракту або договору. Запропоновано внести зміни до 

законодавства щодо посилення функціональних адміністративно-правових 

гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами шляхом унормування 

моделі взаємовідносин адвоката і одержувача допомоги, адвоката і суб’єкта 

координації надання такої допомоги, із деталізацією реалізації представницької 

функції, розподілу функціональних обов’язків та оплати винагороди за надання 

такої допомоги. 
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РОЗДІЛ 3  

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО-

ПРАВОВОГО ГАРАНТУВАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ 

ДОПОМОГИ АДВОКАТАМИ В УКРАЇНІ 

 

 

3.1 Зарубіжний досвід адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів та шляхи його запозичення для 

України 

 

 

Процес здійснення ефективного, професійного та неупередженого 

захисту прав людини на сучасному етапі вийшов за межі однієї країни. 

Фактично, цей процес набуває міжнаціонального характеру, що проявляється у 

встановлені загальносвітових стандартів гарантування надання безоплатної 

правової допомоги.  

Як зазначає Т. Вільчик, у науковій літературі використовують різні 

терміни щодо позначення міжнародних стандартів гарантування надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами. Так, наприклад, їх називають 

«світовими» або «міжнародними» [39, с. 106]. Разом із тим, слушною видається 

думка С. Сафулька щодо неможливості виокремлення «світових стандартів 

адвокатури» під час розгляду адміністративно-правових гарантій, реалізованих 

у країнах з іншими правовими моделями. У цьому випадку мова йде про 

існування міжнародних нормативно-правових актів, імплементованих на 

високому рівні, однак це не означає, що ці стандарти є визнаними у всьому світі 

[181, с. 245]. 

Незважаючи на це, міжнародно-правові стандарти гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами виступають певними орієнтирами 

для національної законотворчості для забезпечення належного рівня надання 

правничої допомоги. 
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Так, В. Тімашов під міжнародними стандартами розуміє «екстраполяцію 

загально-соціальних принципів, що мають універсальну сутність» [204, с. 6], а 

Н. Бакаянова зазначає, що основною функцією міжнародно-правових 

стандартів діяльності адвокатури є «визначення ступеню реалізації завдань 

адвокатури та рівню надання правової допомоги у державі» [17, с. 227]. 

Визнання міжнародних стандартів розглядається як історичне надбання 

суспільного розвитку, а також як процес накопичення позитивного досвіду, що 

потребує усвідомлення, глибокого вивчення, пропагування, а також 

практичного застосування у законотворчій діяльності всіх держав світу [60, с. 

55]. Слід зазначити, що згідно ст. 6 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI «питання надання безоплатної 

правової допомоги в Україні регулюються Конституцією України, цим 

Законом, іншими законами України, міжнародними договорами України, згода 

на обов’язковість яких надана Верховною Радою України» [150]. Тобто 

забезпечення дотримання міжнародно-правових стандартів гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами можна розглядати не тільки як 

дотримання національних законодавчих приписів, а й виконання взятих на себе 

міжнародних зобов’язань.  

Велике різноманіття міжнародних нормативно-правових актів зумовлює 

необхідність класифікувати їх залежно від впливу на суспільні відносини, що 

складаються в процесі гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатами. Так, за рівнем функціонального впливу можна виокремити 

загально-правові та спеціальні стандарти. 

Загально-правові стандарти стосуються забезпечення державою надання 

та отримання безоплатної правової допомоги. Відповідні норми закріплені, 

наприклад, у Загальній декларації прав людини (1948 р.), Міжнародному пакту 

про громадянські і політичні права (1966 р.) , Конвенції про захист прав 

людини і основоположних свобод (1950 р.), Конвенція про правову допомогу і 

правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах (1993 р.), 

Європейська угода про передачу заяв про правову допомогу (1977 р.).  
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Важливе місце у системі міжнародно-правових стандартів гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами займають Резолюції Комітету 

Міністрів Ради Європи: «Про юридичну допомогу в цивільних, господарських і 

адміністративних справах» від 18 лютого 1976 р. № (76) 5, «Про юридичну 

допомогу і консультування» від 2 березня 1978 р. № (78) 8. 

На думку С. Вилкова (і її варто підтримати), ключові засади щодо 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами містяться у рішеннях 

Європейського суду з прав людини (наприклад, «Голдер проти Сполученого 

Королівства» від 21 лютого 1975 р., «Людіке, Белькасем, Коч проти 

Німеччини» від 28 листопада 1978 р., «Ейрі проти Ірландії» від 9 жовтня 1979 

року, «Артіко проти Італії» від 13 травня 1980 року, «Ван Гейсегем проти 

Бельгії» від 21 січня 1999 р., «Бендерський проти України» від 15 листопада 

2007 р.) [36, с. 197]. Основними аспектами безоплатної правової допомоги 

мають бути її дієвість, ефективність, надійність та справедливість. 

Як слушно зазначає Т. Вільчик, досліджуючи вплив права Європейського 

Союзу на національні стандарти надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, «держави зробити окремі кроки, встановити чіткі критерії надання 

правової допомоги; віднайти нові механізми для створення стійкої системи 

фінансування безоплатної правової допомоги. До того ж країни Європейсього 

Союзу обговорюють необхідність закріпити в директивах стандарти з 

фінансуванням її за рахунок бюджету в таких випадках: для юридичного 

представництва громадян при захисті колективних прав (наприклад, 

екологічних, прав жінок, прав споживачів); для підвищення правової 

грамотності населення (Інтернет, телебачення, відеопрограми в судах); для всіх 

справ, пов’язаних з депортацією, міграцією та дискримінацією (особливо у 

справах, пов’язаних із різними проявами расизму)» [39, с. 200]. 

Спеціальні стандарти стосуються особливостей регулювання процесу 

надання безоплатної правової допомоги саме адвокатами. До цієї категорії 

належать наступні правові акти: Основні положення про роль адвокатів, 

прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам (1990 р.), Загальний 
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кодекс правил адвокатів країн Європейського Співтовариства (1988 р.), 

Стандарти незалежності юридичної професії (1990 р.), Рекомендація Rec (2000) 

21 Комітету Міністрів Ради Європи «Про свободу здійснення професії 

адвоката» (2000 р.), Загальні принципи юридичної професії (2006 р.), Хартія 

основоположних принципів європейських адвокатів (2006 р.). 

Різноманіття моделей безоплатної правової допомоги у світі зумовлено 

існуванням різних правових систем, різних підходів до публічно-правового 

регулювання її функціонування та фінансові спроможності окремо взятої 

країни. 

Цікавість у цьому аспекті викликає дослідження Є. Шкребеця, який за 

ступенем адміністративно-правового регулювання адвокатської діяльності у 

зарубіжних країнах розподіляє моделі здійснення юридичної діяльності на: 

 «першу групу – абсолютна монополія (Греція, Франція, Іспанія, 

Португалія, Люксембург, Норвегія, Кіпр); 

 другу групу – обмежена монополія (Австрія, Італія, Бельгія, Данія, 

Швеція, Великобританія, Німеччина); 

 третю групу – демонополізований ринок адвокатських послуг 

(Фінляндія, Мальта)» [213, с. 153]. 

Так, Ю. Шрамко цілком логічно виділяє три основні моделі надання 

безоплатної правової допомоги: модель штатних юристів («public defenders»), 

модель із залученням приватно-практикуючих юристів («judicare») та змішану 

модель [214, c. 14]. С. Бреус обґрунтовано розширює цю класифікацію і умовно 

поділяє моделі безоплатної професійної правничої допомоги на «pro bono», 

контрактну модель «judicare», модель громадського захисника, модель «ex 

oficcio» і змішану модель [29, c. 11]. Слід зазначити, що опрацювання і аналіз 

запозичення для України позитивного досвіду зарубіжних напрацювань має 

бути виваженим, з обов’язковим урахуванням потреб національної 

нормотворчості та правозастосування. Важливо пам’ятати, що має бути не 

стільки «копіювання» досвіду врегулювання цього питання у зарубіжних 

країнах, а виважене «точкове» запозичення. 
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Зародження моделі «pro bono» пов’язують зі Сполученими Штатами 

Америки. Адвокат, що виконав усі вимоги щодо реєстрації своєї діяльності, 

може надавати юридичні послуги, які входять до комплексу«pro bono» через 

спеціально створену неприбуткову асоціацію адвокатів, програму «pro bono» чи 

програму юридичних послуг або через спеціально уповноважені на це 

організації [225, c. 2].  

Надання консультацій у рамках «pro bono» є професійним обов’язком 

адвоката, за невиконання якого він несе відповідальність, у встановленому 

законом порядку. Правники США мають відпрацювати щонайменше п’ятдесят 

годин щорічно, займаючись представництвом інтересів малозабезпечених осіб, 

громадських, релігійних, благодійних, освітніх або інших неприбуткових 

організацій. Водночас, кожен штат наділений повноваженнями щодо 

збільшення або зменшення встановленої кількості годин (може виражатися у 

відсотковому співвідношенні з усім робочим часом адвоката) з урахуванням 

місцевих умов та потреб.  

До комплексу «pro bono» входить не тільки надання юридичних послуг 

безкоштовно або за суттєво зменшеною платою особам, групам осіб з 

обмеженими можливостями, неприбутковим громадським організаціям у 

справах, що стосуються сприяння їх організаційним цілям (наприклад, 

благодійність), а й участь у процесах вдосконалення законодавства щодо 

правової системи загалом або щодо адвокатської професії. 

У Великобританії з 1997 р. діє координаційна благодійна мережа 

LawWorks з метою надання юридичних послуг особам, які не мають коштів для 

оплати послуг адвоката, а також надання юридичних консультацій 

неприбутковим громадським організаціям, які діють у сфері допомоги 

малозабезпеченим особам або особам, що опинилися у скрутному становищі. 

Для захисту особи у цивільних та кримінальних справах у судових 

провадженнях створено Legal Aid Agency. На даний орган покладено 

повноваження щодо забезпечення загальнодоступності юридичних послуг, 

фінансування служби цивільно-правових консультацій, оприлюднення 

https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency
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статистичної інформації про надану правову допомогу та річного звіту про 

незалежне виконання своїх обов’язків та здійснення управління службою із 

захисту у кримінальних справах [226]. 

Цивільно-правові консультації надаються безкоштовно з дотриманням 

принципу конфіденційності як частина правової допомоги у наступних 

випадках: іпотечні кредитні зобов’язання, боргові зобов’язання, бездомність, 

домашнє насильство, розлучення (у випадку виникнення спорів щодо поділу 

майна або щодо дітей), виховування дитини з особливими потребами, 

спеціальна освіта, дискримінація, викрадення дітей, торгівля людьми, арешт 

або затримання поліцією, представництво у суді з питань дізнання або визнання 

особи такою, що потребує надання психіатричної допомоги, оскарження 

рішення щодо соціального забезпечення. 

Безкоштовна правова допомога у кримінальних справах надається 

особам, які не досягли шістнадцятирічного віку, особам, яким немає 

вісімнадцяти років (у випадку навчання за денною формою здобуття освіти) чи 

за наявності спеціальних пільг. До надання юридичних послуг у кримінальному 

провадженні адвокат може бути залучений на підставі укладеної угоди на 

ведення конкретної справи («judicare») або з числа штатних працівників Legal 

Aid Agency («public defenders»). 

Нідерландська система надання безоплатної професійної правової 

допомоги базується на поєднанні моделей «judicare» та «public defenders». 

Практикуючі адвокати працюють на принципах погодинної оплати (фіксований 

гонорар в залежності від типу справи), а штатні адвокати отримують заробітну 

плату. 

Порядок надання безоплатної правової допомоги регулюється Wet op de 

rechtsbijstand [223]. Законом передбачено надання безкоштовних консультацій 

(тривалістю до півгодини) для будь-якого громадянина Нідерландів з будь-

якого правового питання, проведення розширених консультацій (тривалістю до 

трьох годин), довгострокова юридична допомога (від трьох годин і більше). Для 

отримання розширених консультацій клієнт має внести на рахунок 

https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency
https://www.gov.uk/government/organisations/legal-aid-agency
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Регіонального відділення Ради правничої допомоги Нідерландів оплату за 

правові послуги, що будуть ним отримані, з одночасним поданням інформації 

про свої доходи, річний прибуток та наявні активи. Якщо після перевірки 

особистих даних та майнового стану особи надання безоплатної правової 

допомоги визнається виправданим, гроші повертаються клієнту. Довгострокова 

юридична допомога надається на підставі спеціальних сертифікатів. 

Цікавим є той факт, що система безоплатної правової допомоги у 

Нідерландах охоплює собою не тільки судове представництво, а й послуги з 

медіації. Незалежний інспектор здійснює контроль за станом переговорів між 

стороною, яка має право отримувати безоплатну правову допомогу, та іншою 

стороною для досягнення ними узгодження з приводу здійснення спільної 

поведінки, враховуючи їх реальні інтереси та бажані результати такої 

діяльності. Послуги з медіації можуть надаватися виключно посередниками, які 

отримали на це дозвіл від держави, за умови, якщо вони відповідають 

наступним кваліфікаційним вимогам: 

 вимоги до професійної компетентності; 

 дотримання загальновизнаних стандартів щодо професійної етики та 

професійної практики; 

 негативна реакція кандидата на порушення таких стандартів не тільки 

ним особисто, а й його колегами; 

 готовність кандидата до співпраці, постійного удосконалення процесу 

надання послуг посередництва, можливість самостійно надати об’єктивну 

оцінку своїй діяльності; 

 справедливе, чесне та правдиве звітування про виконану роботу; 

 наявність страхового полісу, який стосується професійної 

відповідальності медіатора; 

 наявність окремого офісу, придатного за своїми технічними 

характеристиками до надання послуг посередництва [223]. 

Надання безоплатної правової допомоги адвокатами у Японії 
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координується через Японський центр судової підтримки 

(以下「支援センター」という。). Головне управління Центру знаходиться у 

Токіо, але з метою підвищення ефективності роботи можуть бути створені 

регіональні підрозділи з урахуванням фактичних умов у певній 

адміністративно-територіальні одиниці. Оцінкою ефективності та своєчасності 

надання безоплатної правової допомоги адвокатами займається незалежна 

адміністративна інституція – Комітет з оцінки Японського центру судової 

підтримки, до складу якого обов’язково має входити практикуючий суддя, 

рекомендований Верховним судом Японії [227]. 

До компетенції Центру входить збір та систематизація правової 

інформації, відповідь на індивідуальні запити, сприяння у досудовому 

вирішенні спору, здійснення представництва інтересів громадян Японії, які 

знаходяться у скрутному матеріальному становищі, та іноземців, які на 

законних підставах перебувають на території держави, у суді в порядку 

цивільного судочинства або під час адміністративних процедур апеляції, 

надання юридичної консультації, юридична допомога особам, які втратили 

житло, засоби існування, унаслідок стихійного лиха (протягом року), допомога 

дітям, які постраждали від жорстокого поводження, захист жертв подружнього 

насильства, надання послуг жителям сільської місцевості, захисту особи від 

кримінального переслідування, допомога у відшкодуванні шкоди потерпілим 

від злочину. 

У Японії діє модель «public defenders», тобто у Центрі працюють штатні 

співробітники-адвокати, які отримують фіксовану заробітну плату, та 

зобов’язані надавати професійну правову допомогу. 

Безоплатна правова допомога адвокатами у Франції надається тільки 

особам, які наділені, так званим, «фінансовим правом» [222]. До цієї категорії 

належать: особи, сукупний дохід яких (разом з активами та ліквідністю) не 

перевищує щорічно встановленого мінімуму, особи, які отримують соціальну 

допомогу, а також члени їх родини.  

Правовою допомогою вважається безкоштовна судова допомога, 
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допомога в отриманні доступу до правового захисту (надання загально правової 

інформації з подальшим направленням до компетентного органу), допомога у 

реалізації суб’єктивного права або у виконанні юридичного обов’язку, 

допомога у здійсненні позасудових процедур, консультація адвоката, 

представництво інтересів особи у кримінальному провадженні, правова 

допомога при затриманні, допомога у складанні документів правового 

характеру. 

Безоплатна правова допомога у кримінальному провадженні у Франції, в 

першу чергу надається таким категоріям осіб: особі, яка підозрюється у 

вчиненні злочину, передбаченому Кримінальним кодексом Франції; 

неповнолітній особі, до якої можуть бути застосовані положення Закону 

Франції про кримінальне правосуддя щодо молоді; особі, до якої можуть бути 

застосовані або застосовують заходи адміністративного впливу у 

кримінальному провадженні; для забезпечення захисту осіб, які перебувають 

під провадженням, розпочатим згідно із Законом про екстрадицію [222]. 

Безоплатна правова допомога адвокатами у Франції також надається з 

питань: шлюбного права;стягнення аліментів на дитину або на одного з 

подружжя (колишнього подружжя); встановлення опіки або піклування над 

дитиною;забезпечення виконання зобов’язань щодо утримання;зміни у 

судовому порядку імені неповнолітньої особи або перегляду судом рішення 

реєстратора актів цивільного стану щодо зміни імені неповнолітньої особи; 

цивільних аспектів міжнародного та міжпровінційного викрадення дітей; 

подання апеляційної скарги на адміністративне рішення урядового відомства 

або органу щодо призначення виплат або компенсацій [222]. 

Адвокат, який надає безоплатну правову допомогу у Франції, вважається 

посадовою особою відповідного центру з надання безоплатної правової 

допомоги. Разом із тим, генеральний менеджер центру має скласти список 

нештатних правників, які можуть погодитися надавати правові послуги 

населенню на безоплатній основі у тому випадку, якщо штатні адвокати не 

мають змогу зробити це (наприклад, конфлікт інтересів, володіння особливою 
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компетенцією, яка необхідна для успішного вирішення справи, неможливість 

справедливого розподілу навантаження між штатними адвокатами). Адвокат, 

який працевлаштований у центрі на постійній основі, не може займатися іншою 

діяльністю окрім тієї, які доручає йому для виконання центр [222]. 

У рамках «pro bono» особа може отримати правову консультацію, а 

безоплатна допомога для ведення судових розглядів надається за державною 

програмою субсидійованої юридичної допомоги. 

Щодо того, яка з моделей надання безоплатної правової допомоги 

функціонує в Україні, погодимося з думкою І. Переверзи, яка вважає, що 

«українські законодавці зупинилися на змішаній моделі», яка включає в себе 

«public defenders» та «judicare» [134, с. 199].  

Центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги може укласти 

контракт з адвокатом, включеними до Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу, для надання допомоги на постійній 

основі або укласти тимчасовий контракт (для окремих послуг) у разі 

неможливості надання безоплатної вторинної правової допомоги адвокатом, 

який робить це постійно. Слід зазначити, що тимчасовий контракт для надання 

окремих видів послуг можна укласти тільки з адвокатом, включеними до 

Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, тобто 

правником, який пройшов спеціальний конкурс, оголошений наказом 

Міністерством юстиції України. 

Обґрунтовано, що для вдосконалення нормативно-правових засад 

безоплатної правової допомоги адвокатів в Україні доцільним є опрацювання та 

запозичення позитивного, апробованого часом і практикою зарубіжного 

досвіду врегулювання, що дозволить адаптувати відповідні національні правов 

положення до європейських та міжнародно-правових стандартів надання тако 

допомоги, реалізації права особи на безоплатну професійну правову допомогу. 

Зазначено, що таке врахування має бути виваженим, обґрунтованим, з 

обов’язковим урахуванням національних традицій та вимог нормотворчості та 

правозастосування, реальних викликів часу. Аналіз особливостей гарантування 
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безоплатної правової допомоги адвокатів у зарубіжних країнах дозволив 

запропонувати для впровадження в Україні такі положення: 1) розширити 

перелік осіб, які мають право на отримання допомоги, шляхом надання права 

звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги адвокатів не тільки 

фізичним особам, а й юридичним особам приватного права неприбуткового 

характеру, головною метою діяльності яких є допомога вразливим категоріям 

населення (досвід США); 2) доповнити перелік правових послуг участю 

адвоката у процесах нормотворчої діяльності і зарахування її як заходу 

підвищення професійної кваліфікації (досвід США); 3) розширення кола осіб, 

які можуть звертатися за отриманням безоплатної правової допомоги адвокатів, 

шляхом доповнення ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову 

допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України з питань виконання 

ними взятих на себе боргових зобов’язань перед фінансовими установами; 16) 

громадяни України, які внаслідок стихійного лиха або надзвичайної ситуації, 

втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати бездомними» (досвід 

Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Японської 

Держави); 4) доповнення критеріїв визначення осіб, які мають право на 

отримання безоплатної правової допомоги адвокатів, поряд із 

середньомісячним доходом й урахуванням сукупності річного прибутку та 

наявного майна (досвід Королівства Нідерландів, Французької Республіки); 5) 

зобов’язати центри з надання безоплатної правової допомоги залучати до 

моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

правової допомоги суддів, прокурорів з метою отримання об’єктивної 

інформації щодо якості надання такої допомоги (досвід Японської Держави). 
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3.2 Проблеми адміністративно-правового гарантування надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами та шляхи їх вирішення 

 

 

Проблема ефективності адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами є визначальною для системи 

безоплатної правової допомоги, оскільки цей процес тісно пов’язаний з 

утвердженням України як демократичної, соціальної та правової держави, а 

також з виконанням державного обов’язку щодо гарантування людині та 

громадянину належного та діючого механізму реалізації права на безоплатну 

правову допомогу адвокатами.  

К. Мазурик під умовами ефективності закону розуміє «ті обставини 

(чинники), від яких залежить реалізація його здатності вчиняти дію на суспільні 

відносини в заданому напрямку» [112, с. 66]. Як слушно зазначає Ю. Матвєєва, 

«результати оцінювання ефективності законів не можуть враховуватися при 

вирішенні питання про необхідність удосконалення законодавства без 

урахування їхньої соціальної зумовленості та корисності». Щодо сутності 

визначення ефективності адміністративно-правового рішення, то М. Теплюк 

зазначає, що вона полягає «у співставленні фактичного досягнутого з його 

допомогою результату із завданим результатом (ціллю)» [118, с. 55-56] 

Ефективність надання безоплатної правової допомоги адвокатами можна 

детально прослідкувати через динамічний аналіз статистичних даних системи 

безоплатної правової допомоги адвокатами щодо випадків надання безоплатної 

вторинної правової допомоги клієнтам, які її потребують. Так, у 2013 р. 

центрами з надання безоплатної вторинної правової допомоги було видано 

76690 доручень про призначення адвоката; 560 доручень було скасовано, 3696 

осіб відмовилися від свого адвоката. У 2014 р. на загальну кількість виданих 

доручень (66125) припадає 2293 відмови, у 2015 р. це співвідношення 

становить 76217 на 5290, у 2016 р. 81868 на 5291, у 2017 р. 90568 на 4100, у 

2018 р. 90009 на 305, у 2019 р. 87627 на 513, у 2020 р. 72667 на 533 [195]. 
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Детальне дослідження статистичних даних дозволяє констатувати 

високий відсоток відмов клієнтів системи безоплатної вторинної правової 

допомоги (від 4,9 до 5,4 % у різні роки) від адвокатів, яким доручено 

здійснювати захист, представництво або документально-процесуальну роботу, 

спрямовану на забезпечення інтересів та прав конкретної особи. Така ситуація 

негативно впливає на функціонування системи безоплатної правової допомоги 

адвокатами, що свідчить про необхідність вирішення проблемних аспектів 

шляхом логічних, послідовних та обґрунтованих нормативно-правових змін. 

У дисертаційному дослідженні було здійснено поділ адміністративно-

правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатами за формою та 

призначенням таких гарантій на інституційні, організаційні та функціональні. 

Відповідно, доцільним вбачається і умовний поділ проблем адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами залежно від 

визначеного поділу адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатами. 

Інституційні проблеми, які виникають у процесі адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами, пов’язані з 

необхідністю удосконалення механізму організаційно-правового існування 

системи безоплатної правової допомоги адвокатами. Одна з таких проблем 

пов’язана необхідністю розширення переліку осіб, які мають право на 

отримання безоплатної правничої допомоги адвокатами. Так, пропонується 

доповнити ч. 1 ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

пп. 15-16 такого змісту:  

«15) громадяни України з питань виконання ними взятих на себе 

боргових зобов’язань перед фінансовими установами;  

16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха або надзвичайної 

ситуації, втратили житло, і мають обґрунтовані ризики стати бездомними». 

Необхідність нормативних змін у цій сфері викликана тяжкими 

соціально-економічними ситуаціями, у яких опиняться визначені категорії осіб, 

і у зв’язку з цим необхідності отримання ними кваліфікованої, якісної, 
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професійної безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Аналіз нормативних положень щодо процедури надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами свідчить про розпорошеність норм, які 

здійснюють адміністративно-правове гарантування, адміністративно-правове 

регулювання, у різних нормативних актах: законах, підзаконних актах тощо, що 

ускладнює доступність безоплатної правової допомоги адвокатами.  

У зв’язку з цим актуальним та своєчасним видається прийняття єдиного 

«базового» акту для новаційного систематизованого (кодифікованого) акту про 

адвокатуру та адвокатську діяльність – Концепції розвитку безоплатної 

правової допомоги адвокатами. Концепція має бути спрямована на визначення 

публічної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги адвокатами, 

аналіз ефективності та доступності системи безоплатної вторинної правової 

допомоги, а також на забезпечення механізму адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Відповідний нормативно-правовий документ має чітко встановлювати як 

процедури отримання «платної» професійної правничої допомоги, так і 

процедуру надання безоплатної правової допомоги адвокатами для 

демонстрації їх однакового рівня кваліфікованості, якості та ефективності. 

Отже, Концепція повинна складатися з наступних розділів: 

Загальний опис та оцінка сучасного стану надання правової допомоги в 

Україні – включає в себе: опис особливостей надання професійної правничої 

допомоги та безоплатної правової допомоги адвокатами; чітко окреслено коло 

проблем, які потребують розв’язання; шляхи та способи розв’язання 

визначених проблем; мету Концепції, її завдання. 

Розділ 1. Порядок надання професійної правничої допомоги – стосується 

особливостей процедури надання оплатної правової допомоги адвокатами, 

опису гарантій незалежності здійснення такої діяльності. 

Розділ 2. Порядок надання безоплатної правової допомоги адвокатами: 

детально і покроково регулює процедуру надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами від моменту звернення особи за отриманням такої 
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допомоги до моменти отримання адвокатам винагороди за виконану роботу. 

Встановлює умови та порядок проведення конкурсу з відбору адвокатів, які 

бажають долучитися до системи надання безоплатної правової допомоги. 

Передбачає положення, які стосуються як позитивного, так і негативного 

стимулювання адвокатів, порядок підвищення ними кваліфікації, особливості 

здійснення моніторингу дотримання стандартів безоплатної правової допомоги, 

а також підстави і порядок притягнення адвоката до відповідальності за 

недотримання цих стандартів.  

Організаційні проблеми адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатами виникають на етапі здійснення 

сукупності адміністративно-правових процедур, спрямованих на допуск 

адвокатів до такої діяльності, контроль і моніторинг за повнотою, 

кваліфікованістю безоплатної правової допомоги адвокатами, а у випадку 

порушення цих вимог на притягнення останніх до дисциплінарної 

відповідальності. 

Невід’ємним елементом впливу на якість та ефективність надання 

безоплатної правової допомоги є особистість адвоката, який здійснює 

виконання цього обов’язку. Відповідно, слід доповнити критерії оцінки 

кандидатури адвоката критерієм оцінки його високих морально-етичних 

якостей як «бар’єру» прояву недоброчесних осіб. Аналіз статистичних даних 

щодо територіального розподілу адвокатів, які брати участь у конкурсі для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, свідчить про 

нерівномірність заінтересованості правників у різних адміністративно-

територіальних одиницях. Доцільним видається доповнення Порядку і умов 

проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для надання 

безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362, положеннями, які б 

гарантували територіальну презентативність, а отже і підвищували 

зацікавленість адвокатів у залученості до системи безоплатної правової 

допомоги. 
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Моніторинг дотримання адвокатами стандартів надання безоплатної 

правової допомоги спрямований на забезпечення якості, кваліфікованості, 

ефективності та доступності такої допомоги, однак необхідним  є доповнення 

переліку заходів, які застосовують до адвоката за неналежне надання 

безоплатної правової допомоги, зокрема, письмовим зауваженням від центру, 

який видав доручення адвокату, у випадку незначного порушення стандартів, 

застосуванням «понижуючого» коефіцієнту під час розрахунку розміру 

винагороди адвоката, подальше зменшення кількості отримуваних адвокатом 

доручень, а також закріплення за ним обов’язку пройти позапланове 

підвищення кваліфікації. З метою удосконалення процедури здійснення 

моніторингу за дотриманням адвокатами стандартів надання безоплатної 

правової допомоги, до такого моніторингу слід також долучати суддів та 

прокурорів як представників іншого напрямку правничих професій для 

неупередженого та об’єктивного розгляду обставин конкретної справи. 

Виникнення функціональних проблем адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатами пов’язане з 

недосконалістю моделі взаємовідносин адвоката і одержувача допомоги, 

адвоката і суб’єкта координації надання такої допомоги, розподілу 

функціональних обов’язків та оплати винагороди за надання такої допомоги. 

При цьому такі питання навіть умовна можна розподілити на кілька груп: 

 фінансового змісту, безпосередньо пов’язані із оплатою послуг 

адвокатів; 

 організаційного змісту, безпосередньо пов’язані із рівномірністю 

розподілу адвокатів у різних населених пунктах із урахуванням потенційних 

клієнтів; 

 етичного змісту стосовно взаємовідносин адвоката і клієнта [177, с. 11]. 

Так, видається необхідним удосконалення механізму припинення надання 

безоплатної правової допомоги адвокатом особі, яка неодноразово 

відмовлялася видати доручення на представництво її інтересів у суді, 

державних органах, органах місцевого самоврядування та перед іншими 
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особами. Окрім того, слід унормувати механізм визнання доручення на 

складання документів процесуального характеру виконаним, якщо клієнт 

неодноразово відмовляється погодити проєкт такого процесуального документу 

без поважних причин, а також процедуру визнання доручення виконаним у 

повному обсязі у випадку несплати клієнтом судового збору. Проблемним є 

питання щодо не оплати підготовки та явки адвоката у судове засідання, яке не 

відбулося з незалежних від нього причин. Необхідно удосконалити механізм 

часткової оплати шляхом внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 465 

щодо часткової оплати явки адвоката у судове засідання, яке не відбулося з 

незалежних від нього обставин, за умови наявності документального 

підтвердження факту знаходження адвоката у приміщенні суду в день, на який 

було призначено судовий розгляд. 

Також доцільно ввдосконалити механізм видачі доручень на надання 

правової допомоги, з тим, щоб доручення на представництво видавалося, як 

правило, тому ж адвокату, якому було видано в цій справі доручення на 

складання позовної заяви. Крім того, при видачі доручень запровадити 

перевірку на предмет наявності виданих доручень на надання безоплатної 

вторинної правової допомоги тій самій особі у пов’язаних справах, з тим, щоб 

всі доручення на надання безоплатної вторинної правової допомоги у всіх 

пов’язаних між собою справах видавалися, як правило, одному і тому ж 

адвокату. 

Таким чином, з метою удосконалення ефективності адміністративно-

правового гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів обґрунтовано 

доцільність вжиття таких заходів із внесенням відповідних змін до чинного 

законодавства: 1) вдосконалити механізм припинення надання безоплатної 

правової допомоги особі, яка неодноразово відмовляється видавати доручення 

на представництво її інтересів; 2) унормувати механізм визнання доручення на 

складання документа процесуального характеру виконаним у разі, якщо клієнт 
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не погоджує проєкт такого документа з неповажних причин; 3) визнавати 

виконаними доручення на складання позовної заяви, апеляційної та касаційної 

скарги, заяви у справах окремого провадження, заяви про забезпечення доказів 

або позову, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, заяв про видачу судового наказу у разі несплати 

клієнтом судового збору; 4) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 465 

щодо часткової оплати явки адвоката у судове засідання, яке не відбулося з 

незалежних від нього обставин, за умови наявності документального 

підтвердження факту знаходження адвоката у приміщенні суду в день, на який 

було призначено судовий розгляд; 5) вдосконалити механізм видачі доручень 

на представництво тому ж адвокату, який виконував доручення на складання 

позовної заяви, для забезпечення узгодженості правової позиції у справі; 6) 

розробити та впровадити систему заохочення осіб до участі у конкурсі з 

відбору адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, для адвокатів, які 

проживають у селищах та селах, для забезпечення балансу територіальної 

презентативності суб’єктів надання такої допомоги; 7) удосконалити механізм 

своєчасної виплати винагороди адвокату за виконання доручення; 8) доповнити 

перелік вимог для адвоката, який бажає долучитися до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, вимогою про обов’язкове підтвердження високих 

морально-етичних якостей; 9) зобов’язати центри з надання безоплатної 

правової допомоги залучати до моніторингу дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги суддів, прокурорів; 10) 

розширити перелік осіб, які можуть звертатися за отриманням безоплатної 

правової допомоги адвокатів, доповнивши ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України 

з питань виконання ними взятих на себе боргових зобов’язань перед 

фінансовими установами; 16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха 

або надзвичайної ситуації втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати 
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безхатьками»; 11) розробити та затвердити Концепцію розвитку безоплатної 

правової допомоги адвокатів як «базовий» акт для новаційного 

систематизованого (кодифікованого) акта про адвокатуру та адвокатську 

діяльність, складовою частиною якого має бути розділ, безпосередньо 

присвячений безоплатній правовій допомозі адвокатів. 
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Висновки до розділу 3 

 

 

Обґрунтовано, що для вдосконалення нормативно-правових засад 

безоплатної правової допомоги адвокатів в Україні доцільним є опрацювання та 

запозичення позитивного, апробованого часом і практикою зарубіжного 

досвіду врегулювання, що дозволить адаптувати відповідні національні правов 

положення до європейських та міжнародно-правових стандартів надання тако 

допомоги, реалізації права особи на безоплатну професійну правову допомогу. 

Зазначено, що таке врахування має бути виваженим, обґрунтованим, з 

обов’язковим урахуванням національних традицій та вимог нормотворчості та 

правозастосування, реальних викликів часу. Аналіз особливостей гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів у зарубіжних країнах дозволив 

запропонувати для впровадження в Україні такі положення:  

1) розширити перелік осіб, які мають право на отримання допомоги, 

шляхом надання права звертатися за отриманням безоплатної правової 

допомоги адвокатів не тільки фізичним особам, а й юридичним особам 

приватного права неприбуткового характеру, головною метою діяльності яких є 

допомога вразливим категоріям населення (досвід США);  

2) доповнити перелік правових послуг участю адвоката у процесах 

нормотворчої діяльності і зарахування її як заходу підвищення професійної 

кваліфікації (досвід США);  

3) розширення кола осіб, які можуть звертатися за отриманням 

безоплатної правової допомоги адвокатів, шляхом доповнення ч. 1 ст. 14 

Закону України «Про безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого змісту: 

«15) громадяни України з питань виконання ними взятих на себе боргових 

зобов’язань перед фінансовими установами; 16) громадяни України, які 

внаслідок стихійного лиха або надзвичайної ситуації, втратили житло і мають 

обґрунтовані ризики стати бездомними» (досвід Сполученого Королівства 

Великої Британії та Північної Ірландії, Японської Держави);  
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4) доповнення критеріїв визначення осіб, які мають право на отримання 

безоплатної правової допомоги адвокатів, поряд із середньомісячним доходом й 

урахуванням сукупності річного прибутку та наявного майна (досвід 

Королівства Нідерландів, Французької Республіки); 

5) зобов’язати центри з надання безоплатної правової допомоги залучати 

до моніторингу дотримання адвокатами стандартів якості надання безоплатної 

правової допомоги суддів, прокурорів з метою отримання об’єктивної 

інформації щодо якості надання такої допомоги (досвід Японської Держави). 

12. З метою удосконалення ефективності адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів обґрунтовано 

доцільність вжиття таких заходів із внесенням відповідних змін до чинного 

законодавства: 1) вдосконалити механізм припинення надання безоплатної 

правової допомоги особі, яка неодноразово відмовляється видавати доручення 

на представництво її інтересів; 2) унормувати механізм визнання доручення на 

складання документа процесуального характеру виконаним у разі, якщо клієнт 

не погоджує проєкт такого документа з неповажних причин; 3) визнавати 

виконаними доручення на складання позовної заяви, апеляційної та касаційної 

скарги, заяви у справах окремого провадження, заяви про забезпечення доказів 

або позову, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, заяв про видачу судового наказу у разі несплати 

клієнтом судового збору; 4) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 465 

щодо часткової оплати явки адвоката у судове засідання, яке не відбулося з 

незалежних від нього обставин, за умови наявності документального 

підтвердження факту знаходження адвоката у приміщенні суду в день, на який 

було призначено судовий розгляд; 5) вдосконалити механізм видачі доручень 

на представництво тому ж адвокату, який виконував доручення на складання 

позовної заяви, для забезпечення узгодженості правової позиції у справі; 6) 

розробити та впровадити систему заохочення осіб до участі у конкурсі з 
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відбору адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, для адвокатів, які 

проживають у селищах та селах, для забезпечення балансу територіальної 

презентативності суб’єктів надання такої допомоги; 7) удосконалити механізм 

своєчасної виплати винагороди адвокату за виконання доручення; 8) доповнити 

перелік вимог для адвоката, який бажає долучитися до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, вимогою про обов’язкове підтвердження високих 

морально-етичних якостей; 9) зобов’язати центри з надання безоплатної 

правової допомоги залучати до моніторингу дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги суддів, прокурорів; 10) 

розширити перелік осіб, які можуть звертатися за отриманням безоплатної 

правової допомоги адвокатів, доповнивши ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України 

з питань виконання ними взятих на себе боргових зобов’язань перед 

фінансовими установами; 16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха 

або надзвичайної ситуації втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати 

безхатьками»;  11) розробити та затвердити Концепцію розвитку безоплатної 

правової допомоги адвокатів як «базовий» акт для новаційного 

систематизованого (кодифікованого) акта про адвокатуру та адвокатську 

діяльність, складовою частиною якого має бути розділ, безпосередньо 

присвячений безоплатній правовій допомозі адвокатів. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

У результаті дисертаційного дослідження здійснено теоретичне 

узагальнення та запропоновано нове вирішення наукового завдання, що полягає 

у комплексній характеристиці адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів. Отримані у процесі наукового дослідження 

результати дають змогу сформулювати висновки, пропозиції та рекомендації, 

що свідчать про реалізацію поставленої мети та завдань:: 

1. Встановлено, що ґенезу адміністративно-правового забезпечення 

безоплатної правової допомоги адвокатів у законодавстві варто умовно 

розподіляти на п’ять етапів, кожен з яких відрізняється особливостями: І етап 

(ХІ ст. – сер. ХІХ ст.) – витоки адміністративно-правового забезпечення: 

зародження інституту «протоправової безоплатної допомоги» в умовах 

панування норм звичаєвого права, релігійного права та общинної організації 

суспільного устрою; ІІ етап (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – становлення 

адміністративно-правового гарантування: нормативне закріплення засад 

адміністративно-правового гарантування адвокатської діяльності у різних 

сферах її здійснення, проявах, проте безоплатна правова допомога адвокатами 

не розглядається як окремий вид професійної правової допомоги; ІІІ етап (20– 

90 рр. ХХ ст.) – так званий «радянський» – формування 

адміністративноконтролюючої системи управління, «жорстка» модель 

регулювання засад правової допомоги, розмаїття та суперечливість за змістом 

нормативноправових актів, які закріплювали гарантування адвокатської 

діяльності, поширення на діяльність адвокатів норм радянського службового 

права, урегулювання питань відшкодування витрат – встановлення чітких 

розмірів оплати за юридичну допомогу, визначення переліку осіб та категорій 

справ, за якими тариф було зменшено або скасовано; ІV етап (1991–2011 рр.) – 

так званий «пострадянський» – модифікація адміністративно-правових гарантій 

надання безоплатної правової допомоги з упровадженням функціональних та 
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організаційних важелів; V етап (2011 р. – до цього часу) – так званий «новий» – 

утвердження європейських підходів до адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів, виокремлення 

інституційних, організаційних та функціональних його різновидів.  

Ґенеза адміністративно-правового гарантування безоплатної правової 

допомоги адвокатів у правовій доктрині є максимально наближеною до 

законодавчого аналогу, й умовна періодизація запропонована з урахуванням 

загальних напрямів розвитку науки адміністративного права: І етап (ХІ ст. – 

сер. ХІХ ст.) – початкові дослідження: наукові роботи цього періоду 

характеризуються переважно історично-описовим характером або ж 

філософсько-повчальним змістом; ІІ етап (60-ті рр. ХІХ ст. – 20-ті рр. ХХ ст.) – 

формування наукових поглядів щодо адміністративно-правового гарантування 

адвокатської діяльності (роботи Ю. Крижанича, І. Андрієвського, М. 

Сперанського, М. Цитовича, Є. Васьковського, А. Стоянова, К. Левицького, В. 

Лучаковського та ін.); ІІІ етап (20–90 рр. ХХ ст.) – з умовним поділом на 

підетапи: 1) ранній (1917–1922 рр.) – відсутність наукових робіт, присвячених 

як адміністративно-правовому гарантуванню адвокатської діяльності в цілому, 

так і безоплатній правовій допомозі, а також взагалі організації та 

функціонуванню адвокатури; 2) середній (1922–1953 рр.) – наукові дослідження 

в основному присвячено обґрунтуванню доцільності та «правильності» нової 

системи державного управління, ліквідації приватної адвокатської практики та 

створенню колегії захисників (роботи С. Борисенока, Л. Кокорєва, А. 

Вишинського, І. Голякова та ін.). Спад наукового інтересу до проблематики  

адвокатської діяльності (і як наслідок – до безоплатної правової допомоги 

адвокатів) пов’язаний із нівелюванням ролі адвоката у процесі здійснення 

правосуддя; 3) пізній (1954–1990 рр.) – актуалізація наукового галузевого 

пошуку, однак праці вчених, як і на попередніх етапах, присвячені в основному 

загальним проблемам адвокатської діяльності, а не адміністративно-правовому 

гарантуванню безоплатної правової допомоги адвокатів (роботи Ю. 

Стецовського, Х. Меламуда, В. Юрченка, А. Бойкова, Ю. Сухарева та ін.). IV 
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етап (1991–2011 рр.) – фундаментальний підхід вчених-юристів до 

адміністративно-правового регулювання безоплатної правової допомоги 

адвокатів (праці Н. Мироненка, Р. Титикала, О. Федьковича, А. Геля, Н. 

Юзикова, В. Білоуса, В. Комзюка, Ю. Битяка, В. Авер’янова та ін.), проте без 

виокремлення гарантій. V етап (2011 р. – і до цього часу) – новітні вектори 

дослідження безоплатної правової допомоги адвокатів з урахуванням 

міжнародних та європейських стандартів публічного управління та 

забезпечення механізму реалізації права на захист (праці І. Орловської, І. 

Файнгольд, С. Калинюка, В. Коцкулича, А. Броди, Е. Наджафалі, В. Гвоздія, Т. 

Коломоєць, В. Колпакова, С. Стеценка, Є Марича, Д. Сіроша, М. Бубрики, Р. 

Куйбіди, А. Солонар, М. Стаматіної та ін.) з аналізом окремих адміністративно-

правових гарантій. 

2. Визначено, що адміністративно-правові гарантії безоплатної правової 

допомоги адвокатів – це сукупність визначених нормами адміністративного 

права умов, засобів, способів забезпечення діяльності у сфері надання 

безоплатної правової допомоги адвокатами, а саме встановлення механізму 

реалізації права на безоплатну правову допомогу, моніторинг якісного, 

кваліфікованого, неупередженого надання адвокатом безоплатної правової 

допомоги та притягнення його до дисциплінарної відповідальності у разі 

неналежного виконання своїх професійних обов’язків та відновлення права на 

безоплатну правову допомогу адвокатів у разі його порушення із повною або 

частковою оплатою послуг адвокатів із державного або місцевих бюджетів. 

Адміністративно-правовим гарантіям безоплатної правової допомоги 

адвокатів притаманні такі ознаки: урегульованість нормами адміністративного 

права; розглядаються як функціональний складник загальних 

адміністративноправових гарантій, як підвид адміністративно-правових 

гарантій діяльності адвокатури, підвид адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги; динамічність; об’єктивна зумовленість 

юридичними фактами, що спричиняють виникнення, зміну та припинення в 

адвоката прав і обов’язків щодо надання безоплатної правової допомоги; 
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універсальність, системність. 

3. Проаналізовано безоплатну правову допомогу як об’єкт 

адміністративноправового гарантування й запропоновано розглядати її як вид 

професійної правової допомоги, що надається спеціальними суб’єктами 

(адвокатами) чітко визначеному колу осіб, допуск та гарантована процедура 

надання якої деталізовані у законодавстві, із повною або частковою оплатою 

послуг із державного або місцевого бюджетів. Адміністративно-правове 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів закріплюється у 

численних нормативно-правових актах, які умовно можна класифікувати за 

такими критеріями: суб’єктом нормотворчості, територією, на яку 

поширюється їхня дія, формою акта, процедурою його прийняття. Особлива 

роль в адміністративно-правовому забезпеченні надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами належить міжнародним договорам, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та практиці 

Європейського суду з прав людини. 

4. Обґрунтовано, що суб’єктами адміністративно-правового гарантування 

безоплатної правової допомоги адвокатів є учасники правовідносин у сфері 

безоплатної правової допомоги, які наділені публічно-владними 

повноваженнями та за допомогою адміністративно-правових засобів здатні 

забезпечити механізм реалізації гарантій безоплатної правової допомоги 

адвокатів. Запропоновано розподіляти суб’єктів такого гарантування за 

зовнішньою відокремленістю, організаційно-правовою формою, розподілом 

повноважень, за галузевою компетенцією.  

У системі суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатів виокремлено: Кабінет Міністрів України, 

Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової 

допомоги, регіональні та місцеві центри з надання безоплатної вторинної 

правової допомоги. Обґрунтовано важливість ролі в адміністративно-

правовому гарантуванні безоплатної правової допомоги адвокатів партнерів 

системи безоплатної правової допомоги та органів адвокатського 
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самоврядування (хоча вони і не наділені публічно-владними повноваженнями), 

зв’язків між ними (горизонтальні, вертикальні, зовнішні, внутрішні), а також 

виокремлено перелік ознак (динамічність, історичну зумовленість, 

структурованість, системність), наявність яких і дозволяє виділити саме 

систему суб’єктів адміністративно-правового гарантування безоплатної 

правової допомоги адвокатів. 

5. Встановлено, що класифікація адміністративно-правових гарантій 

безоплатної правової допомоги адвокатів – це процес їх упорядкування, 

систематизації та розподілу на різновиди з метою з’ясування багатоаспектності 

та фактичної зумовленості гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів, 

поглиблення розуміння їх сутності та змісту, для теоретико-методологічного 

оперування «вузькими» за значенням адміністративно-правовими категоріями 

та їх ефективного використання публічно-владними органами у процесі 

забезпечення та реалізації безоплатної правової допомоги адвокатами. 

Обґрунтовано доцільність різноваріантних критеріїв класифікації 

адміністративно-правових гарантій, важливу роль кожного з них, оскільки 

багатоаспектний підхід здатний забезпечити з’ясування реального ресурсу 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів. 

Запропоновано класифікацію адміністративно-правових гарантій безоплатної 

правової допомоги адвокатів: залежно від галузевої приналежності 

нормативноправового акта, в якому закріплено адміністративно-правові 

гарантії безоплатної правової допомоги (передбачені у загальних нормативно-

правових актах, які регулюють процес здійснення адвокатської діяльності, 

закріплені у спеціальних нормативно-правових актах, які встановлюють 

особливості адміністративно-правового регулювання безоплатної правової 

допомоги адвокатів, закріплені у галузевих нормативно-правових актах), 

залежно від юридичної сили нормативно-правового акта, в якому закріплено 

адміністративно-правові гарантії безоплатної правової допомоги адвокатів 

(міжнародні, конституційні, законодавчі, підзаконні, локальні), за формою та 

призначенням адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 
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допомоги адвокатів (інституційні, функціональні, організаційні), за цільовою 

спрямованістю (превентивні, припиняючі, санкційні, заохочувальні), за 

характером правових норм (матеріальні, процесуальні), за формою  

адміністративно-правового контролю за якістю надання безоплатної правової 

допомоги адвокатами (моніторинг, який здійснюється публічними органами 

влади, моніторинг, який здійснюється за допомогою суб’єктів отримання 

безоплатної правової допомоги), за способом впливу на надання безоплатної 

правової допомоги адвокатами (адміністративно-правові гарантії прямої дії, 

адміністративно-правові гарантії опосередкованої дії), за суб’єктним 

спрямуванням (спрямовані на захист інтересів суб’єктів отримання безоплатної 

правової допомоги, спрямовані на захист інтересів публічних органів влади, 

спрямовані на захист інтересів адвокатів). 

6. З’ясовано, що інституційні адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги – це сукупність засобів адміністративно-

правового гарантування, які покликані забезпечувати існування організаційно-

правового механізму безоплатної правової допомоги адвокатами. Інституційні 

адміністративно-правові гарантії закріплені у нормах загальних актів: Закону 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. 

№ 5076-VI, Кримінального процесуального кодексу від 13 квітня 2012 р. 

№ 4651-VI, Цивільного процесуального кодексу від 18 березня 2004 р. № 1618-

IV, Кодексу адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р. 

№ 2747-IV; у нормах спеціальних актів: Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу» від 2 червня 2011 р. № 3460-VI, постанов Кабінету 

Міністрів України щодо порядку укладення контрактів з адвокатами, методики 

обчислення винагороди, наказів Міністерства юстиції України, локальних 

документів Координаційного центру з надання правової допомоги тощо. 

Пропонується виокремити чітко сформовану й ефективно існуючу систему 

публічно-владних інституцій, безпосередньо створених для організації 

існування системи суб’єктів надання безоплатної правової допомоги 

адвокатами, координації їх відносин між собою, з органами правосуддя та з 
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правоохоронними органами, їх територіальної презентативності в Україні й 

забезпечення доступу до такої допомоги осіб, які згідно із законодавством 

мають на це право, реалізації права особи на безоплатну професійну правову 

допомогу адвокатів. 

7. Доведено, що організаційні адміністративно-правові гарантії 

безоплатної правової допомоги становлять собою сукупність адміністративно-

правових процедур, спрямованих на допуск адвокатів до такої діяльності, 

контроль і моніторинг повноти, кваліфікованості безоплатної правової 

допомоги адвокатів, а у разі порушення цих вимог на притягнення останніх до 

дисциплінарної відповідальності. Важливою організаційною 

адміністративноправовою гарантією є процедура та умови проведення 

конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної правової 

допомоги, що передбачає п’ять етапів: 1) оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу; 2) реєстрація адвокатів та подання ними документів для 

участі у конкурсі; 3) проходження дистанційного курсу; 4) безпосереднє 

проведення конкурсу; 5) оприлюднення результатів конкурсу. Незважаючи на 

те, що серед критеріїв оцінки адвоката наявний пункт «мотивація до надання 

безоплатної правової допомоги», необхідно його доповнити критерієм оцінки 

високих морально-етичних якостей адвоката як «бар’єром» для недоброчесних 

проявів із внесенням відповідних змін до законодавства, а також доповнити 

Порядок і умови проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються для 

надання безоплатної вторинної правової допомоги, затверджений Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 р. № 1362, положеннями, які 

гарантують територіальну презентативність суб’єктів надання такої допомоги. 

8. Доведено, що адвокат, який надає безоплатну правову допомогу, 

зобов’язаний дотримуватися не тільки присяги, правил адвокатської етики та 

принципів адвокатської діяльності, передбачених Законом України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» від 5 липня 2012 р. № 5076-VI, а й 

Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у 

цивільному, адміністративному процесах та представництва у кримінальному 
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процесі, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 21 грудня 

2017 р. № 4125/ 5, Стандартів якості надання безоплатної вторинної правової 

допомоги у кримінальному процесі, затверджених наказом Міністерства 

юстиції України від 26 лютого 2014 р. № 386/5, які виконують потрійну 

функцію: підтримують високий рівень надання безоплатної правової допомоги 

на всій території України, забезпечують якість правової допомоги, яку отримує 

особа, а також визначають механізм дій адвоката у спірних ситуаціях. 

Моніторинг дотримання цих стандартів та їх доступності покладено на 

Координаційний центр з надання правової допомоги та регіональні центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги із можливим залученням 

клієнтів системи безоплатної вторинної правової допомоги за їх обов’язковою 

згодою. За порушення ж стандартів для адвокатів передбачено цивільну 

відповідальність, у тому числі й застосування «понижуючого» коефіцієнту для 

обчислення розміру винагороди, виключення із Реєстру адвокатів, які надають 

безоплатну вторинну правову допомогу. Запропоновано перелік заходів 

відповідальності адвоката за неналежне надання безоплатної вторинної 

правової допомоги доповнити: письмовим зауваженням від регіонального 

центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги (за незначне 

порушення стандартів), а у разі повторного недотримання – «понижуючим 

коефіцієнтом», або зменшенням кількості доручень із подальшим 

зобов’язанням пройти позапланове підвищення кваліфікації. 

9. З’ясовано, що особа, яка отримує безоплатну правову допомогу, 

регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та 

Координаційний центр з надання правової допомоги мають право звернутися 

до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатів з письмовою скаргою про 

наявність у діях адвоката ознак дисциплінарного проступку, що також варто 

розглядати як вид адміністративно-правових гарантій безоплатної правової 

допомоги адвокатів. 

10. Зазначено, що функціональними адміністративно-правовими 

гарантіями безоплатної правової допомоги адвокатів є сукупність 
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адміністративноправових форм, методів і засобів, спрямованих на забезпечення 

ефективного функціонування та заохочення адвокатів, які надають безоплатну 

вторинну правову допомогу, які можна умовно поділити: на основні та 

додаткові, на заохочувальні та охоронні. До заохочувальних гарантій 

пропонується відносити: застосування «коефіцієнтів підвищення» розрахунку 

розміру винагороди, відшкодування витрат адвоката за надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, а також систему заходів із підвищення адвокатом 

професійної кваліфікації (дистанційні онлайн-курси, очні семінари, програми 

підвищення кваліфікації), організатором яких є Координаційний центр з 

надання безоплатної правової допомоги. До охоронних гарантій – забезпечення 

незалежності адвоката та дотримання адвокатської таємниці, як особливий 

різновид – процедуру укладення контракту або договору. Запропоновано 

внести зміни до законодавства щодо посилення функціональних 

адміністративно-правових гарантій безоплатної правової допомоги адвокатів 

шляхом унормування моделі відносин адвоката і одержувача допомоги, 

адвоката і суб’єкта координації надання такої допомоги з деталізацією 

реалізації представницької функції, розподілу функціональних обов’язків та 

оплати винагороди за надання такої допомоги. 

11. Обґрунтовано, що для вдосконалення нормативно-правових засад 

безоплатної правової допомоги адвокатів в Україні доцільним є опрацювання та 

запозичення позитивного, апробованого часом і практикою зарубіжного 

досвіду врегулювання, що дозволить адаптувати відповідні національні правові 

положення до європейських та міжнародно-правових стандартів надання такої 

допомоги, реалізації права особи на безоплатну професійну правову допомогу. 

Зазначено, що таке врахування має бути виваженим, обґрунтованим, з 

обов’язковим урахуванням національних традицій та вимог нормотворчості та 

правозастосування, реальних викликів часу.  

Аналіз особливостей гарантування безоплатної правової допомоги 

адвокатів у зарубіжних країнах дозволив запропонувати для впровадження в 

Україні такі положення: 1) розширити перелік осіб, які мають право на 
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отримання допомоги, шляхом надання права звертатися за отриманням 

безоплатної правової допомоги адвокатів не тільки фізичним особам, а й 

юридичним особам приватного права неприбуткового характеру, головною 

метою діяльності яких є допомога вразливим категоріям населення (досвід 

США); 2) доповнити перелік правових послуг участю адвоката у процесах 

нормотворчої діяльності і зарахування її як заходу підвищення професійної 

кваліфікації (досвід США); 3) розширення кола осіб, які можуть звертатися за 

отриманням безоплатної правової допомоги адвокатів, шляхом доповнення ч. 1 

ст. 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого 

змісту: «15) громадяни України з питань виконання ними взятих на себе 

боргових зобов’язань перед фінансовими установами; 16) громадяни України, 

які внаслідок стихійного лиха або надзвичайної ситуації, втратили житло і 

мають обґрунтовані ризики стати бездомними» (досвід Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Японської Держави); 4) 

доповнення критеріїв визначення осіб, які мають право на отримання 

безоплатної правової допомоги адвокатів, поряд із середньомісячним доходом й 

урахуванням сукупності річного прибутку та наявного майна (досвід 

Королівства Нідерландів, Французької Республіки); 5) зобов’язати центри з 

надання безоплатної правової допомоги залучати до моніторингу дотримання 

адвокатами стандартів якості надання безоплатної правової допомоги суддів, 

прокурорів з метою отримання об’єктивної інформації щодо якості надання 

такої допомоги (досвід Японської Держави). 

12. З метою удосконалення ефективності адміністративно-правового 

гарантування безоплатної правової допомоги адвокатів обґрунтовано 

доцільність вжиття таких заходів із внесенням відповідних змін до чинного 

законодавства: 1) вдосконалити механізм припинення надання безоплатної 

правової допомоги особі, яка неодноразово відмовляється видавати доручення 

на представництво її інтересів; 2) унормувати механізм визнання доручення на 

складання документа процесуального характеру виконаним у разі, якщо клієнт 

не погоджує проєкт такого документа з неповажних причин; 3) визнавати 
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виконаними доручення на складання позовної заяви, апеляційної та касаційної 

скарги, заяви у справах окремого провадження, заяви про забезпечення доказів 

або позову, заяв про перегляд судових рішень за нововиявленими або 

виключними обставинами, заяв про видачу судового наказу у разі несплати 

клієнтом судового збору; 4) внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів 

України «Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які 

надають безоплатну вторинну правову допомогу» від 17 вересня 2014 р. № 465 

щодо часткової оплати явки адвоката у судове засідання, яке не відбулося з 

незалежних від нього обставин, за умови наявності документального 

підтвердження факту знаходження адвоката у приміщенні суду в день, на який 

було призначено судовий розгляд; 5) вдосконалити механізм видачі доручень 

на представництво тому ж адвокату, який виконував доручення на складання 

позовної заяви, для забезпечення узгодженості правової позиції у справі; 

6) розробити та впровадити систему заохочення осіб до участі у конкурсі з 

відбору адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, для адвокатів, які 

проживають у селищах та селах, для забезпечення балансу територіальної 

презентативності суб’єктів надання такої допомоги; 7) удосконалити механізм 

своєчасної виплати винагороди адвокату за виконання доручення; 8) доповнити 

перелік вимог для адвоката, який бажає долучитися до надання безоплатної 

вторинної правової допомоги, вимогою про обов’язкове підтвердження високих 

морально-етичних якостей; 9) зобов’язати центри з надання безоплатної 

правової допомоги залучати до моніторингу дотримання адвокатами стандартів 

якості надання безоплатної правової допомоги суддів, прокурорів; 

10) розширити перелік осіб, які можуть звертатися за отриманням безоплатної 

правової допомоги адвокатів, доповнивши ч. 1 ст. 14 Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу» пп. 15-16 такого змісту: «15) громадяни України 

з питань виконання ними взятих на себе боргових зобов’язань перед 

фінансовими установами; 16) громадяни України, які внаслідок стихійного лиха 

або надзвичайної ситуації втратили житло і мають обґрунтовані ризики стати 

безхатьками»; 11) розробити та затвердити Концепцію розвитку безоплатної 
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правової допомоги адвокатів як «базовий» акт для новаційного 

систематизованого (кодифікованого) акта про адвокатуру та адвокатську 

діяльність, складовою частиною якого має бути розділ, безпосередньо 

присвячений безоплатній правовій допомозі адвокатів. 
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