
ПРАВО НА ДОПОМОГУ 

«Я вимагаю адвоката!» – часто можна почути у відділках поліції, але на питання, чи 

є він, відповідь затриманих далеко не завжди є ствердною. Або ж, коли ситуація 

впевнено крокує у напрямі судового розгляду – цілком логічно постає питання 

захисту, однак не всі мають кошти, щоб забезпечити ним себе. Навіть консультація 

юриста вимагає оплати, і не кожна людина може собі її дозволити, через що певна 

ситуація може ще більше ускладнитися. І саме у таких випадках, коли людина «не 

може» – «може» держава, яка у 2015 році створила 100 місцевих центрів з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги. 

  Вторинна не значить гірша 

  Можливо, для Вас буде відкриттям, якщо Ви дізнаєтесь, що правова допомога 

поділяється на первинну та вторинну. І у разі, коли вона потрібна, варто розрізняти її 

види, щоб знати, куди саме по неї звертатися. Отже, безоплатна первинна правова 

включає в себе надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, 

складання заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім процесуальних), 

надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та 

медіації. Як бачимо, мова йде про консультації, роз’яснення та складання 

непроцесуальних документів.   

  Безоплатна ж вторинна правова допомога включає в себе захист від обвинувачення, 

здійснення представництва інтересів осіб в судах (або інших державних органах, органах 

місцевого самоврядування), перед іншими особами та складання документів 

процесуального характеру. Цікаво відзначити, що не дивлячись на те, що центри з 

надання безоплатної вторинної правової допомоги (ЦБВПД) створені Міністерством 

юстиції України відповідно до постанови Кабінету Міністрів України, вони не є 

державними організаціями, а його працівники не є державними службовцями. Це 

зумовлено тим, що ЦБВПД є соціальним проектом і є неприбутковими  уряду, які 

користуються правами юридичної особи.   

  Робота адвокатів центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги 

регулярно оцінюється представниками центру за такими напрямами: 1) спостереження за 

роботою адвоката у судах; 2) інтерв’ю з клієнтами щодо якості отриманих адвокатських 

послуг; 3) анкетування адвоката щодо роботи з центрами та клієнтами; 4) перевірка 

достовірності інформації, поданої у відповідних формах моніторингу стандартів якості.  

 Хто може звернутися 

  Звернутися за наданням безоплатної вторинної правової допомоги можуть якщо не 

всі, то багато хто. Цей перелік є дуже важливим, а тому ми наведимо статтю 14 Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», згідно з якою, право на безоплатну 

вторинну правову допомогу мають такі категорії осіб:   

1) особи, які перебувають під юрисдикцією України, якщо їхній середньомісячний дохід 

не перевищує двох розмірів прожиткового мінімуму, а також інваліди, які отримують 

пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії, у розмірі, що не перевищує двох 

прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;   

2) діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які 



перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали внаслідок воєнних 

дій чи збройного конфлікту;   

3) внутрішньо переміщені;    

4) громадяни України, які звернулися із заявою про взяття їх на облік як внутрішньо 

переміщених осіб;    

5) особи, до яких застосовано адміністративне затримання;    

6) особи, до яких застосовано адміністративний арешт;    

7) особи, які відповідно до положень кримінального процесуального законодавства 

вважаються затриманими;    

8) особи, стосовно яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;    

9) особи, засуджені до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в 

дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі;    

10) особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту»;    

11) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", особи, які мають особливі заслуги та 

особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи, які належать до числа жертв 

нацистських переслідувань;    

12) особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної дієздатності фізичної 

особи, визнання фізичної особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності 

фізичної особи;    

13) особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної допомоги в 

примусовому порядку;    

14) особи, реабілітовані відповідно до законодавства України;   

15) особи, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;  

16) громадяни держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про 

правову допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а 

також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних договорів, 

учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують держав-учасниць надавати 

певним категоріям осіб безоплатну правову допомогу.  

  Як бачимо, дійсно існує дуже широкий перелік тих, кому може бути надана 

безоплатна вторинна правова допомога. А тому цей перелік варто знати напам’ять – адже, 

коли, раптом, Вам зателефонують про затримання знайомої Вам людини, або Вам самим 

знадобиться допомога – Ви знатимете, хто може на неї розраховувати, а кому доведеться 

розраховувати витрати на окремо найнятого адвоката.   

  Кожна проблема може мати різні варіації. Наприклад, за повідомленням 

Міністерства соціальної політики, станом на 2 січня 2019 року в Україні на обліку 

перебувають 1 млн 512 тис. 435 внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з Донбасу та Криму. 

Важко навіть уявити, не будучи ВПО, з якими викликами ця вразлива група зустрічається 

кожного дня у своєму новому житті у зона миру. Про це ми спитали думку Богдана 

Кушніра – директора Другого київського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги: «Загалом існують усім відомі 4 типи характерів, які також 

можуть поєднуватися. Звичайно, що іноді люди отримують певні моральні переживання, 

моральні або психологічні травми щодо тих процесів, які відбувалися на території, з якої 

вони вимушені були переїхати. Зриви гранат, стрільба, гради – будь що. Тому, звичайно,  

у такої людини вже склалася специфічна психологія та психіка. Іноді деякі колективи до 



них дуже погано відносяться». Стосовно конфліктних ситуацій на роботі, які стосуються 

не лише ВПО, але й решти громадян країни, Богдан зазначив наступне: «Для фіксування у 

нашому центрі є категорія, яка називається трудові спори. Якщо ми загалом будемо брати 

трудові спори, то вони становлять приблизно 10% від усіх звернень громадян».   

  10% – цифра не велика. Але, крім неї, існують ще 90% – решта звернень. Отже, 

тепер розглянемо питання, з якими до  центру з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги можуть звернутися ті, хто цього потребують і мають на це право. 

  ЦБВПД ти мій, скажи… 

  Якщо Ви вже точно знаєте, що маєте право на безоплатну вторинну правову 

допомогу, то можете сміливо звертатися до центру за такими питаннями: соціальні, 

сімейні, спадкові, трудові, адміністративні, медичні, житлові, земельні, договірні, 

виконання судових рішень, інші цивільні, а також неправові питання. Наприклад, 

розглянемо ситуацію, яка часто є досить неоднозначною в Україні: затримання особи. За 

твердженням адвокатів, затримання є чи не найпоширенішім способом зловживання 

правами людини. Адже буває, що правоохоронні органи переходять межу, визначену в 

кримінальному процесуальному законодавстві, а затримані не знають своїх прав та 

ефективних методів захисту.   

  Отже, Вас затримала поліція і доставила до відділка. Найперше, що Ви маєте 

зробити, відповідно до ст. 29 Конституції України – це вимагати негайно повідомити 

Ваших родичів про Ваше затримання, вказавши контактні дані необхідних осіб. Згідно з 

Законом України «Про Національну поліцію України» та Кримінальним процесуальним 

кодексом, поліція зобов’язана повідомити Ваших родичів про Ваше затримання. Коли це 

відбулося, Ваш родич або інша особа, яку ви вказали, має право звернутися у контактний 

центр системи надання безоплатної правової допомоги за телефоном 0-800-213-103, або ж, 

у якості заявників, подати письмово повідомлення про затримання особи. Повідомлення 

про затримання осіб приймаються та обробляються уповноваженою службовою особою 

регіонального центру цілодобово. Потім, протягом однієї години (!) з моменту реєстрації 

повідомлення заявника, або уповноваженого з прав людини, уповноважена службова 

особа регіонального центру проводить перевірку інформації про затримання особи, після 

чого протягом години відбувається призначення адвоката та повідомлення адреси місця 

для конфіденційного побачення адвоката з затриманою особою, у виняткових випадках - 

не пізніше ніж протягом шести годин з моменту видачі йому доручення.  Якщо ж 

призначений адвокат не може з законних підстав надати безоплатну вторинну правову 

допомогу, він має негайно повідомити про це регіональний центру, який протягом однієї 

години з моменту надходження повідомлення призначає іншого адвоката.  

   До слова, адвокат центру Вам може знадобитися не лише у справах, які стосуються 

відносин людина – людина, але і людина – держава. Як повідомив нам Богдан Кушнір, 

«держава – це, у будь якому випадку, персоналії. Якщо, наприклад, такий державний 

орган, як суд, затягує розгляд справи, або поліція не вчасно приїжджає для фіксування 

порушень, або інші державні органи неякісно виконують свої функції –  це є і 

відповідальність самої держави загалом, як апарату. Інша ситуація: держава створила 

державний орган, який цькує свого працівника – от Вам і пряме порушення».  

  Крім того, досить часто порушуються права затриманого, і у цьому випадку як ніде 

важливіше стане у нагоді адвокат центру з надання безоплатної вторинної правової 



допомоги. Тримання під вартою більше встановлених Законом годин, неповідомлення 

близьких родичів або будь-якою іншої особи (на вибір затриманого) про затримання, 

неправомірне застосування сили тощо – всі ці факти можуть бути складовими частинами 

порушення прав людини. Згадаймо статтю 371 Кримінального кодексу України: завідомо 

незаконне затримання особи карається кримінальною відповідальністю, крім цього, особа, 

яку незаконно затримали, може в майбутньому вимагати відшкодування моральної шкоди 

за таке незаконне затримання.  

  Як нескладно зрозуміти, безоплатна вторинна правова допомога, не дивлячись на 

те, що гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів 

Державного бюджету, може використовуватися особою не лише для ефективного захисту 

від порушень не лише у галузі «людина – людина», але й «людина – держава». До того ж, 

25 травня 2018 року між Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини та 

Координаційним центром з надання правової допомоги було підписано Меморандум про 

співпрацю, метою якого є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на недопущення 

порушень прав і свобод людини, зокрема права на безоплатну правову допомогу.

 Багатообіцяюче, чи не так?..  

 

 Олеся Зенталь 


