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Постановка проблеми У Конституції України [1] визначені не лише права і свободи громадян, але й механізми їх захисту. Серед них для України, як правової держави, вказане право людини на правову до-помогу, яке є одним із основоположних консти-туційних прав кожної людини. Основною зада-чею сьогодення стало утворення системи державних органів, які би викликали довіру гро-мадян, розуміння, що становлення європейської моделі справедливого правосуддя має місце бути в умовах сучасності.  Тому актуальним постає захист прав люди-ни, підвищення правосвідомості та правопросві-тництво як елемент спроможності соціально вразливих груп населення відстоювати свої права та законні інтереси. І саме прийняття За-кону України "Про безоплатну правову допомо-гу" від 02.06.2011 року № 3460–VI [2] стало ва-жливим кроком у забезпеченні реалізації закріпленого ст.59 Конституції України права кожного на правничу допомогу, Концепції фор-мування системи безоплатної правової допомо-ги в Україні за Указом Президента України від 09.06.2006 р. № 509/2006 [3], а також міжнарод-них актів з питань захисту прав людини.  Слід зазначити, що деякі доктринальні роз-робки означеного наукового напрямку отримали розвиток у дослідженнях багатьох вчених, на-приклад, В.С. Наливайка, О.В. Таращука та М.В. Стаматіної щодо поняття, сутності та зна-чення надання безоплатної правової допомоги в Україні [4, 5]; Л.М. Москвич щодо ролі адвока-та в системі адміністрування безоплатної вто-ринної правової допомоги та аналізі висновків міжнародних експертів проекту "Подальша підт-римка реформи кримінальної юстиції в Україні" за сприянням Ради Європи та МЗС Данії [6] та ін.  Серед означених експертів, зокрема, фігурує А. Патерсон (Paterson Alan, 2012, 2008), який – в інтерпретації М.М. Комбі (Malcolm M. Combe, 2012) – робить "дотримуючись більш ранньої згадки ролі професії в полегшенні доступу до правової системи в цілому, наголос на доступ до правосуддя. Беручи вузьке уявлення про цей термін і, таким чином, обійшовши ширші потен-ційні вигоди від доступу до правосуддя за раху-нок спрощення закону в цілому, він розглядає "доступ до недорогої юридичної допомоги, що фінансується державою", яку британська ауди-торія знає як юридичну допомогу" [7–9]. Дослі-дження Доллі Чоудхарі (Dolly Choudhury, 2016) стосуються порівняльного аналізу забезпечення діяльності інституту безоплатної правової до-

помоги в Індії, Великобританії та Австралії [10]; Е. Джонсон (Johnson E., 2009) констатує наяв-ність у національних системах країн ЄС моделі безоплатної правової допомоги "pro bono" (Франція, Німеччина, Угорщина, Уельс), контра-ктної моделі (Австрія, Англія, Норвегія, Нідерла-нди, Швеція, Франція), моделі "ex officio" (коли-шні соціалістичні країни Центральної та Східної Європи), змішаної моделі (Великобританія, Шо-тландія, Литва) [11]. Разом із тим, у вітчизняній юридичній практиці наявними є різночитання певних юридичних термінів із питань надання безоплатної правової допомоги та потреба удо-сконалення норм українського законодавства. Звідси метою статті є аналіз співвідношення базових понять "правова допомога" та "правни-ча допомога", а також визначення деяких аспек-тів сутності інституту правової допомоги та його особливостей як елемента конституційного ста-тусу людини і громадянина. Її новизна полягає в узгодженні термінологічних понять і розширенні переліку підстав для заміни адвоката, відносно якого це гарантована державою можливість для доступу осіб до правосуддя. Завданнями статті є проведення огляду існуючих визначень понят-тя "правова допомога" та "правнича допомога" крізь призму нормативно-правових актів і аналіз проблем реалізації Закону України "Про безо-платну правову допомогу". Нормативно-правова колізія термінів "правова допомога" та "правнича допомога" Створення інституції безоплатної правової допомоги було ініційовано Міністерством юстиції України задля реалізації ст.59 Конституції Украї-ни та виконання міжнародних зобов’язань. Саме згідно Резолюціям № 1466 (2005) та № 1755 (2010) Парламентської Асамблеї Ради Європи "Про виконання обов’язків та зобов’язань Украї-ною" [12, 13] наша держава мала удосконалити доступ до правосуддя шляхом запровадження системи безоплатної правової допомоги. В цілому реалізація права громадян на безо-платну правову допомогу регулюється Консти-туцією України, Кримінальним процесуальним кодексом України (надалі – КПК України), Зако-ном України "Про надання безоплатної правової допомоги" від 02.06.2011 р. № 3460–VI, в якому розкрито зміст права на правову допомогу, по-рядок його реалізації, визначено поняття безо-платної правової допомоги, підстави та порядок її надання [2] та іншими нормативно-правовими актами. Означений Закон регламентує порядок отримання та надання безоплатної правової допомоги, визначає коло суб’єктів, що можуть 
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надавати таку допомогу, що є величезним кро-ком до розбудови правової держави. Зародження інституту безоплатної правової допомоги у відповідності до стандартів Ради Європи та практики Європейського Суду з прав людини ПАРЄ сьогодні розцінюється як один із основних інструментів покращення доступу до правосуддя.  Разом із цим, 02.06.2016 року Законом Укра-їни "Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)" № 1401–VIII [14], у ст.59 Конституції України категорія "правова" змінена на "професійну правничу" в редакції "кожен має право на професійну правничу допомогу" (виділено нами. – Авт.), що викликало супереч-ки серед науковців і практиків. Мабуть, тут слід послатися на ст.26 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяль-ність" від 05.01.2017 р. № 5076–VI [15], яким пе-редбачено, що адвокатська діяльність здійсню-ється на підставі договору про надання правової допомоги. Документом, що посвідчує повнова-ження адвоката на надання правової допомоги, зокрема, може бути договір про надання право-вої допомоги. Аналогічним чином термін "пра-вова допомога" передбачений і в Законі України "Про безоплатну правову допомогу" та інших. Отже, наявною є правова колізія, викликана неоднозначністю трактування цих термінів, і яка потребує на вирішення.  Зокрема, на веб-сайті Вікіпедії правова́ (пра-внича, юриди́чна) допомога – "це професійна діяльність юристів, спрямована на сприяння громадянам та юридичним особам у вирішенні питань, пов'язаних із реалізацією норм права, що виявляється у наданні правових (юридич-них) послуг" [16].  На нашу думку, заміна терміна "правова до-помога" на "правнича допомога" переважно обумовлена стандартами української мови, які визначають, що прикметник, застосовуваний для позначення відповідного виду допомоги, походить від іменника, що позначає саму про-фесію особи, яка надає таку допомогу. Іменни-ком для позначення особи, яка надає послуги у сфері права (у юридичній сфері), є слово "прав-ник". Отже, саме особи, що належать до прав-ничої професії, надають професійну правничу допомогу. Окрім того, терміни "правовий" – "правничий" – "правний" – "юридичний" є родо-видовими синонімами. Тим не менш, термінологія чинного законо-давства, де вживається термін "правовий", при-наймні до словосполучення "правова допомо-

га", має бути негайно змінена на "правнича до-помога". Поняття, критерії та види правової допомоги Не зважаючи на вказане, сьогодні ми, як і раніше, вимушені орієнтуватись на термін "пра-вова допомога", закріплений в Законі України "Про безоплатну правову допомогу" від 02.06.2011 р. № 3460–VI, за яким "правова до-помога – надання правових послуг, спрямова-них на забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і сво-бод, їх відновлення у разі порушення" (п.3 ч.1 ст.1); "безоплатна правова допомога – це пра-вова допомога, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів та інших джерел" (п.1 ч.1 ст.1). Знов-таки, оскільки термін "правова допомога" є ро-довим, то, на нашу думку, в означеному Законі його треба у статті 1 за порядком поміняти міс-цями з терміном "безоплатна правова допомо-га", який тут виступає в якості видового. Щодо цього, В.С. Наливайко та О.В. Таращук уточнюють, що правова допомога – це насам-перед правове поняття, закріплення якого в Ос-новному Законі має на меті забезпечити єдність нормативного змісту правової допомоги в дер-жаві та мінімальний рівень її гарантій, незалежно від суб’єкта юридичної підтримки і предметної спеціалізації конкретних (галузевих) правовід-носин, з якими пов’язане її надання [17, с.17].  Правова допомога не існує сама по собі, во-на є впорядкованою системою суспільних від-носин. Це визнає й М.В. Стаматіна, за якою сут-ність терміну "правова допомога" полягає в суспільних відносинах у сфері сприяння, підт-римки, що регулюються як нормами права, так і норми моралі, нормами-звичаями, корпоратив-ними нормами [5, с.136]. За Юридичним енциклопедичним словником А.Я. Сухарєва, правова допомога є видом до-говірних відносин між державами з питань співробітництва установ юстиції, щодо надання правової допомоги у цивільних, сімейних і кри-мінальних справах [18, с.335].  На нашу думку, обов’язковими елементами надання правової допомоги слід вважати: – допомогу, яка надається лише у випадках захисту від обвинувачення в кримінальних про-вадженнях тільки адвокатами;  – надається безоплатно на підставах чітко визначених законом та суб’єктами, передбаче-ними в законі.  
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Разом із тим, у ряді джерел зустрічаються такі трактування даної правової категорії, які акцен-тують увагу на її оплатності чи безоплатності. Так, О.В. Нєвська з цього приводу слушно за-уважує, що правова допомога – це будь-яка до-помога правового характеру, яка надається без-оплатно (виділено нами. – Авт.) на підставах, визначених законом, та суб'єктами, передбаче-ними у законі [19, с.39]. За критерієм оплатності (безоплатності) правова допомога відрізняється від правових послуг, які завжди надаються на платній основі згідно з положенням Цивільного кодексу України [20].  Отже, під час вирішення питання щодо опла-тності чи безоплатності надання правової до-помоги в тій чи іншій ситуації, слід звертатися до суб’єктів надання безоплатної первинної правової допомоги (органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи приватного права, спеціалізо-вані установи та центри з надання безоплатної правової допомоги), які, в свою чергу, відповід-но до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" уповноважені надати вичерпну відпо-відь та консультацію.  До речі, треба зауважити, що будь-які звер-нення до суб’єктів надання безоплатної первин-ної правової допомоги, які жодного відношення не мають щодо надання первинної правової до-помоги, потребують розгляду згідно законодав-ства, що регулює загальний порядок звернення громадян. При цьому, слід зазначити, що право на безоплатну первинну правову допомогу, га-рантовану Конституцією України, мають можли-вість, без будь-яких обмежень отримати: грома-дяни України, особи без громадянства, іноземці, а також біженці та особи, які потребують додат-кового захисту.  На відміну від безоплатної первинної право-вої допомоги, можливість отримати певною ка-тегорією осіб безоплатну вторинну правову до-помогу можна тільки в передбачених законом випадках. Порядок і проблеми надання безоплатної правової допомоги Дефініція "безоплатна правова допомога" є широким поняттям, що включає в себе два види допомоги: первинну та вторинну. Безоплатна первинна правова допомога – це вид державної гарантії, що полягає в інформуванні особи про її права й свободи, порядок їх реалізації, віднов-лення у випадку їх порушення та порядок оска-рження рішень, дій чи бездіяльності органів 

державної влади, органів місцевого самовряду-вання, посадових і службових осіб [2].  Її сутністю є надання консультацій та роз’яс-нень з різних правових питань, а також складан-ня скарг, заяв, та інших документів, за виключен-ням документів процесуального характеру. Отримати цей вид допомоги має право кожен, хто звернувся – не лише громадяни України, але й іноземні громадяни, особи без громадянс-тва, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Наразі в Україні звернення про надання пра-вових послуг подаються повнолітніми особами, безпосередньо до центральних та місцевих ор-ганів виконавчої влади, територіальних органів центральних органів виконавчої влади та орга-нів місцевого самоврядування відповідно з ура-хуванням їх компетенції. Що стосується звер-нення про надання будь-якого виду правових послуг відносно дітей (до досягнення ними 18-річного віку), то вони надсилаються або пода-ються їх законними представниками. Зокрема, на законодавчому рівні закріплено строк розгляду заяв щодо надання безоплатної первинної правової допомоги, саме у разі на-дання послух строк складає 30 днів, а у разі про-хання щодо надання правової інформації стано-вить 15 днів з дня отримання звернення [2].  Щодо безоплатної вторинної правової допо-моги (надалі – БВПД), то це вид державної га-рантії, що полягає у створенні рівних можливос-тей для доступу осіб до правосуддя. Цей вид правової допомоги включає: захист; здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в су-дах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами; скла-дення документів процесуального характеру. Зокрема, з січня 2013 року почали створюва-тися у всіх областях України регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомо-ги, завданням яких є надання професійної пра-вової допомоги особам під час затримань (ад-міністративних та кримінально-процесуальних). Громадяни нашої держави нарешті мають змогу отримати кваліфіковану юридичну допомогу.  Слід зазначити, що суб’єктами надання БВПД в Україні є: адвокати, включені до Реєст-ру адвокатів, які надають БВПД на постійній ос-нові за контрактом; центри з надання безоплат-ної вторинної правової допомоги; адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають бе-зоплатну вторинну правову допомогу на тимча-совій основі на підставі договору. Саме цей вид 
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діяльності фінансується за рахунок видатків Державного бюджету України.  Отже, у Законі зазначено чітко визначені юридичні та фізичні особи уповноважені зако-нодавцем на надання БВПД. В свою чергу, непоодинокі дискусії серед на-уковців і практиків точаться щодо віднесення до суб’єктів надання БВПД саме центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Про-аналізувавши їх повноваження, можна дійти ви-сновку, що на центри покладені більш організа-торські функції, але жодним чином не функції захисту. Серед них можна виділити: видання доручення, для підтвердження повноважень захисника, прийняття рішення щодо надання або відмову у наданні безоплатної правової до-помоги, складання процесуальних документів.  Отже, відстоюючи твердження, що основни-ми суб’єктами надання БВПД є адвокати з тих міркувань, що тільки їм притаманна функція за-хисту. До речі, кримінально-процесуальним за-конодавством України, передбачено, що єдиним суб’єктом, який має право виступати в статусі захисника, є тільки адвокат, який має свідоцтво на право зайняття адвокатською діяльністю та внесений в Єдиний реєстр адвокатів України. Також необхідним є здійснення захисту в кри-мінально-процесуальному судочинстві. Стаття 20 КПК України передбачає право підозрюваному, обвинуваченому та підсудному отримати безо-платну правову допомогу безкоштовно. Але в разі відмови особи від адвоката, якого призна-чив центр з надання БПВД, чи має право ця ж особа ще в подальшому на отримання нового захисника і якщо так, то на кого покладається ця задача, на слідчого, який веде кримінальне провадження чи на центри?  Не з’ясованими є й якість послуг, які надає адвокат, який призначений центром, оскільки грошова винагорода є зовсім невисокою, то чи не буде такий захист формальним. Цієї ситуації, можна було би уникнути, запровадивши такий собі рейтинг якості надання адвокатами право-вої допомоги, який би впливав на грошове за-безпечення. Також, ще одним із ключових моментів на сьогодні залишається дискусія з приводу підс-тав для заміни адвоката. Зокрема, Закон України "Про надання безо-платної правової допомоги" має вичерпний пе-релік підстав для заміни адвоката, а саме у разі: хвороби адвоката; неналежного виконання ад-вокатом своїх зобов’язань за умовами договору; недотримання адвокатом порядку надання без-

оплатної вторинної правової допомоги; виклю-чення адвоката з Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.  На наше переконання, перелік цих підстав необхідно розширити, а саме зазначити ще од-ну підставу, як відмова від призначеного адво-ката. Відсутність такої підстави в зазначеній статті суперечить принципу верховенства пра-ва, а також не відповідає ст.59 Конституції Укра-їни, яка закріплює право на безоплатну правову допомогу та на вільний вибір захисника своїх прав, та Закону України "Про безоплатну пра-вову допомогу", відповідно до якого безоплатна правова допомога – це гарантована державою можливість для доступу осіб до правосуддя, а також ст.54 КПК України, в якій закріплено пра-во на заміну захисника. Слід зазначити, що видання доручень центрами з надання безоплатної вторинної пра-вової допомоги регулюється наказом Координа-ційного центру від 25.12.2014 року № 33 [21]. Відповідно до п.5 наказу, видання декількох до-ручень для підтвердження повноважень захис-ника в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наступних випадків: у разі виявлення технічної помилки (описки, друкарсь-кої, граматичної помилки), коли доручення для надання безоплатної вторинної правової допо-моги уточнюється на підставі доповідної записки уповноваженої службової особи (чергового) центру; залучення захисника для здійснення захисту за призначенням підозрюваного, обви-нуваченого, виправданого, засудженого, який раніше відмовився від призначеного захисника; залучення захисника для проведення окремої процесуальної дії.  Так, за п.5 наказу особа, якій було надано безоплатну вторинну правову допомогу, і яка добровільно відмовилася від такої допомоги має право знову отримати допомогу за рахунок держави, проте в Законі, що має вищу юридич-ну силу, це питання не врегульовано, що обу-мовлює необхідність усунення цієї прогалини.  Підлягає врегулюванню також питання щодо обсягу правових послуг, які має той чи інший суб’єкт права на безоплатну вторинну правову допомогу. Зокрема, з чого складається надання такої допомоги і де чітко визначена у законо-давстві межа, стосовно якої є обмеження до надання безоплатних правових послуг. Відповідно до ст.13 Закону, безоплатна вто-ринна правова допомога, як вид державної га-рантії, включає такі види правових послуг:  – захист;  
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– здійснення представництва інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну право-ву допомогу, в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед інши-ми особами;  – складення документів процесуального ха-рактеру [2]. Так, протягом 2017 року центрами БВПД ви-дано 67408 доручень адвокатам (для порівнян-ня у 2013 році – 70654 доручень), у тому числі: 1957 – для надання БВПД особам, до яких за-стосовано кримінальне затримання; 5751 – осо-бам, до яких застосовано арешт; 18021 – для надання БВПД особам, затриманим за підозрою у вчиненні злочину; 39002 – для здійснення за-хисту за призначенням; 2677 – для участі у про-веденні окремих процесуальних дій [22, с.8].  З-поміж іншого, 17.02.2017 року під час робо-ти першої відкритої Колегії Мін’юсту, директор Координаційного центру з надання правової до-помоги А. Вишневський за аналізом показників роботи БПД за 2016 рік доповів, що в перші ж місяці вчетверо більше людей змогли отримати правову допомогу. Взагалі утворення бюро пра-вової допомоги було правильним та дуже своє-часним рішенням, що суттєво збільшило мож-ливості наших громадян отримати безоплатну правову допомогу [23].  В цілому слід визнати, що право громадян на користування послугами адвоката та право на отримання кваліфікованої правової допомоги, як процесуальна гарантія станом на сьогодні перебувають у тісному зв’язку з правом на за-хист і правосуддя в цілому. Висновки  1. Встановлена нормативно-правова колізія термінів "правова допомога" та "правнича до-
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