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Переклад документу українською мовою здійснено проектом «Доступна та 

якісна правова допомога в Україні»1 з дозволу Міжнародної асоціації юристів. 

1 Проект «Доступна та якісна правова допомога в Україні» - проект міжнародної технічної допомоги, розрахований 
на п’ять років (2015-2019). Проект фінансується Міністерством міжнародних справ Канади, впроваджується 
Канадським бюро міжнародної освіти у партнерстві з Координаційним центром з надання правової допомоги. 

http://www.ibanet.org/
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1 Вступ 

У 1991 році Міжнародна асоціація юристів (IBA) визначила, що безоплатна 
правова допомога є важливим елементом доступу до правосуддя, яке є 
загальним правом людини: 

 у 1991 році вона прийняла постанову, в якій підтверджується, що
інтереси правосуддя вимагають запобігання заподіянню шкоди особі
через відсутність в неї коштів на отримання правової
поради/консультації або на підготовку справи до слухання;

 у 1996 році вона прийняла рішення, що «Міжнародна асоціація юристів 
(IBA) підтверджує свою відданість принципу, згідно з яким доступ до 
правосуддя для всіх є правом людини, що вимагає від всіх країн 
створення ефективних програм надання правової допомоги, які будуть 
фінансуватися державою»;

 у своїй декларації про безоплатну правову допомогу від 2008 року, вона
підтвердила, що «доступ до правосуддя є суттєвим елементом свободи,
справедливості, гідності, прогресу, розвитку та верховенства права», і
що «доступ до правосуддя для всіх є правом людини».

Ці Настанови було схвалено відділом з питань публічних та професійних 
інтересів та Комісією з питань адвокатури Міжнародної асоціації юристів 
(IBA). 

У 2012 році Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію 67/187 про 
Принципи та керівні настанови щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги у системі кримінального правосуддя («Принципи та керівні 
настанови ООН щодо безоплатної правової допомоги у кримінальних 
справах»). Цією Резолюцією було визнано, що безоплатна правова 
допомога є «суттєвим елементом справедливої, гуманної та ефективної 
системи кримінального правосуддя, яка ґрунтується на принципах 
верховенства права»2. 

Цей документ починається з твердження про те, що безоплатна правова 
допомога також є важливим елементом справедливої, гуманної та 
ефективної системи цивільного, адміністративного та сімейного 
правосуддя, яка ґрунтується на принципах верховенства права, та 
направлена на забезпечення доступу до правової допомоги в системах 
цивільного, адміністративного та сімейного правосуддя. 

Відповідно до принципів Резолюції ООН 67/187 та визнання в ній безоплатної 
правової допомоги як «суттєвого елемента діючої системи кримінального 
правосуддя, яка базується на принципах верховенства права, що є основою 
для реалізації інших прав, включаючи право на справедливий судовий 
розгляд, та є важливою гарантією забезпечення принципової 

2 Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 67/187 про Принципи та керівні настанови щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя (2012 р.), с. 2; [UN General Assembly Resolution 67/187 on 
the UN Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems]. Див. –
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-
eform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf, дата перегляду 27 червня 2018 року 

https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-eform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-eform/UN_principles_and_guidlines_on_access_to_legal_aid.pdf
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справедливості та довіри громадськості до процесу кримінального 
правосуддя»3.  

У Резолюції також визнається, що «Принципи та керівні настанови ООН 
щодо доступу до безоплатної правової допомоги у системі кримінального 
правосуддя» можуть застосовуватися державами-членами з урахуванням 
великої різноманітності правових систем та соціально-економічних умов у 
світі»4. 

Це також відповідає Цілі 16 з «Цілей сталого розвитку ООН» щодо: 

 просування інклюзивних та мирних суспільств для сталого розвитку;

 забезпечення доступу до правосуддя для всіх;

 створення дієвих, підзвітних та інклюзивних інституцій на всіх рівнях.

3Принцип 1 Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної  правової допомоги у системі 
кримінального правосуддя. 
4Резолюція Генеральної Асамблеї ООН 67/187, с. 3. 
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2 Стислий огляд 

Ми визначили 27 принципів, які згруповані по таким розділам: 

 Фінансування, обсяги сфери застосування та право на отримання безоплатної
правової допомоги.

 Управління/ адміністрування у сфері надання безоплатної правової допомоги.

 Надання безоплатної правової допомоги.

Ми розглядаємо такі теми: питання, які слід враховувати під час формування 
бюджету безоплатної правової допомоги; відносини між тими, хто здійснює 
адміністрування у сфері безоплатної правової допомоги, та відповідним урядом; як 
уникнути корупції та фаворитизму; як приймати рішення щодо осіб, яким буде 
дозволено надавати безоплатну правову допомогу, та щодо процедури розподілу 
справ між ними; скільки треба платити надавачам безоплатної правової допомоги. 

Ми склали ці принципи за допомогою фахівців з надання правової допомоги з усього 
світу, які зібралися для проведення круглого столу в м. Белфаст в травні 2017 року. 

Бінгемський центр з питань верховенства права (Bingham Centre for the Rule of Law) 
допоміг нам зробити на основі підсумків роботи круглого столу документ для 
консультацій, який було поширено по всій структурі Міжнародної асоціації юристів 
(IBA) та за її межами, після чого Бінгемський центр проаналізував та узагальнив 
відповіді. Цей документ підготовлено на основі отриманих відповідей та їх аналізу. 

З усіма 27 принципами, які виносилися на обговорення, погодилася більшість з тих, 
хто відгукнувся на проведення консультацій, і чимало з цих принципів були підтримані 
майже усіма, хто надіслав свої відповіді. 

Існують суттєві відмінності в поглядах стосовно деяких питань, що відображає різні 
культурні особливості та практику розробки країнами своїх систем правосуддя та 
надання безоплатної правової допомоги. Ми наводимо думку тих, хто не підтримав 
певні принципи, у такому ж обсязі, як і думку тих, хто їх підтримав, визнаючи, що існує 
багато законних способів досягнення нашої спільної мети – забезпечення загального 
доступу до правосуддя. 

Принципи та приклади в цьому документі не носять нормативного характеру, вони 
мають слугувати основою для обговорення та подальшого розгляду. Ми визнаємо, 
що певні принципи з об'єктивних причин не відповідають особливостям деяких 
юрисдикцій.  

Водночас, ми вважаємо, що всі вказані принципи повинні братися до уваги під час 
створення або реформування систем надання безоплатної правової допомоги для 
перевірки правильності пропозицій відповідно до принципів. Таке порівняння може 
призвести до відмови від принципу (у такому випадку необхідно визначити причину) 
або визнання того, що певний принцип може застосовуватися у перспективі, але не 
може бути наразі реалізованим (у такому випадку необхідно визначити план 
впровадження), або до виявлення того, що принцип може мати переваги, які раніше 
не були очевидними (у такому випадку його необхідно прийняти) або він може бути 
знайомим та прийнятим (у такому випадку доцільність будь-якої пропозиції необхідно 
перевіряти, порівнюючи із принципом). 
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Ми наводимо цитати з відповідей та приклади різних точок зору. Ми робимо це для 
стимулювання дискусії. Для уникнення зайвого впливу на читача джерел цитат та 
коментарів, ці джерела не вказуються. 

Хоча ці настанови як такі є повними, нашою метою було створення живого 
документу, до якого час від часу будуть додаватися коментарі та приклади для 
визначення безлічі різних способів, як саме юрисдикції можуть використовувати 
принципи, спрямовані на досягнення мети забезпечення рівного доступу до 
правосуддя у відповідній країні. 

Визначення викладено в Розділі 3. Принципи викладено в Розділі 4. Аналіз та опис 
різних точок зору щодо багатьох принципів викладено в Розділі 5. Перелік тих, хто 
зробив внесок у документ,  викладено в Розділі 6. 

Аналіз та опис відповідей на додаткові запитання наведено у Додатку 1, а приклади 
застосування принципів у різних юрисдикціях наведено у Додатку 2. Такі приклади 
надано із зазначенням джерел, щоб дозволити читачам порівняти свої системи із 
системами схожих юрисдикцій або, такими, що зовсім відрізняються, оскільки такі 
порівняння можуть спричинити виникнення корисних ідей. 
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3. Визначення

Доступ до правосуддя є основним принципом верховенства права. 

Його характеристики включають: 

 незалежність судової системи, а також її неупередженість та доброчесність;

 управнення і наснаження/розширення можливостей бідних і маргіналізованих
груп населення шукати відповіді та засоби захисту від несправедливості;

 поліпшення правового захисту та безоплатної правової допомоги, посилення
правової обізнаності;

 здійснення нагляду громадянським суспільством та парламентом;

 відповідне реагування на виклики у сфері правосуддя, як-от жорстокі дії поліції,
негуманні умови ув'язнення, тривале досудове тримання під вартою та
безкарність осіб, що вчиняють сексуальне та ґендерно-зумовлене насильство,
або інші серйозні, пов'язані з конфліктами, злочини;

 зміцнення зв'язків між офіційними та неофіційними структурами.

Управління (адміністрування) у сфері надання безоплатної правової допомоги (БПД) 
може включати: 

 володіння/ розпорядження бюджетом безоплатної правової допомоги;

 прийняття рішень про надання безоплатної правової допомоги;

 оплату послуг надавачів безоплатної правової допомоги, які виконують таку
діяльність;

 залучення (найм) адвокатів для надання безоплатної правової допомоги;

 розподіл справ між надавачами безоплатної правової допомоги;

 моніторинг якості та ефективності роботи над справами та системи правової
допомоги в цілому.

Орган, який здійснює управління (адміністрування) у сфері надання безоплатної 
правової допомоги, виконує будь-який з видів діяльності, наведених вище. У деяких 
юрисдикціях така діяльність здійснюється більш ніж одним органом. 

Право на отримання безоплатної правової допомоги складається з критеріїв, 
відповідність яким зумовлює право особи отримувати безоплатну правову допомогу. 

Безоплатна правова допомога (legal aid) в деяких юрисдикціях включає безоплатну 
діяльність (pro bono), правову освіту населення та надання інформації необмеженому 
колу осіб. Визнаючи важливість цієї діяльності для забезпечення верховенства права 
та доступу до правосуддя, для цілей цього документа ми визначаємо «безоплатну 
правову допомогу» таким чином: 

 правова консультація, допомога та представництво;

 для осіб або груп осіб, які не мають можливості оплатити правову допомогу;
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 вона в основному надається юристами/ адвокатами (lawyers) та параюристами5

(paralegals);

 для вирішення конкретних правових проблем;

 повністю або частково фінансується державою;

 включає звільнення від оплати судових витрат та інші фінансові поступки.

Ми визначаємо її так тому, що вважаємо вказане основними характеристиками 
безоплатної правової допомоги. 

Для цілей цього документу, безоплатна правова допомога означає як первинну, так і 
вторинну правову допомогу. (В деяких юрисдикціях первинна та вторинна правова 
допомога розрізняються). Первинна правова допомога описується, наприклад, як 
правовий супровід, який надають «несертифіковані» юристи (наприклад, 
параюристи), та яка не включає «представництво в судах та інші види діяльності, які 
можуть виконуватись лише сертифікованими адвокатами»6. 

Надавач безоплатної правової допомоги визнає, що безоплатна правова допомога 
може надаватися більш широким колом зацікавлених сторін, ніж кваліфіковані 
адвокати та параюристи, які переважно займаються такою діяльністю. Наприклад, в 
принципах та керівних настановах ООН щодо доступу до правової допомоги у 
системі кримінального правосуддя передбачається: 

«Першими надавачем безоплатної правової допомоги є адвокати/ 
юристи, однак Принципи та керівні настанови також передбачають, що 
Держави залучають широке коло зацікавлених сторін як надавачів послуг 
з безоплатної правової допомоги, як-от неурядові організації, організації 
у громаді, релігійні та нерелігійні благодійні організації, професійні 
організації та асоціації, а також представники наукових кіл»7. 

Правова послуга Pro Bono визначається як діяльність адвоката, яка по якості 
відповідає послузі, що надається платоспроможним клієнтам, але без отримання 
винагороди та очікування винагороди, яка в основному надається для бідних, 
малозабезпечених або маргіналізованих осіб, спільнот або організацій, які їм 
допомагають. 

Професійні організації адвокатів – це національні та міжнародні правові спільноти8 
(law societies) та асоціації адвокатів (bar associations). 

Сфера (scope) безоплатної правової допомоги означає тип проблеми або справ, по 
яким доступна безоплатна правова допомога. 

5 Параюристи – це люди, які не мають юридичної освіти, але пройшли спеціальне навчання, яке дозволяє надавати 
людям інформацію з типових правових питань.  Прим. ред. 

6«Міжнародне дослідження систем надання первинної правової допомоги з фокусом на країнах Центральної та 
Східної Європи та СНД» (2012), с. 14, посилання: 
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/seichasen_4708604._eng-_international_study-
_legal_aid_systems.pdf , дата перегляду 27 червня 2018 року. 

7Пункт 9 Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної правової допомоги у системі 
кримінального правосуддя 

8 Правові спільноти (law societies) – організації, що виконують функції регулятора професії, в тому числі здійснюють 
нагляд за підготовкою/навчанням та поведінкою юристів/ адвокатів. Прим.ред. 

http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/seichasen_4708604._eng-_international_study-_legal_aid_systems.pdf
http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/seichasen_4708604._eng-_international_study-_legal_aid_systems.pdf
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4 Принципи в системах цивільного, 
адміністративного  
та сімейного правосуддя 

Фінансування, сфера застосування та право на отримання 

безоплатної правової допомоги

Принцип 1 

Надання послуг з безоплатної правової допомоги створює значні соціальні та 
економічні вигоди. У процесі формування бюджету уряди повинні оцінювати соціальні 
та економічні витрати та вигоди від надання послуг безоплатної правової допомоги, в 
тому числі з урахуванням соціальних та економічних витрат через ненадання таких 
послуг. 

Принцип 2 

(a) Визначення бюджету на надання безоплатної правової допомоги є політичним 
рішенням. Проте він має бути адекватним для підтримки надання послуг, щодо 
фінансування яких було досягнуто згоду виконавчим та законодавчим органами, 
та передбачати справедливу винагороду тим, хто виконує таку діяльність. 

(b) Він має бути обґрунтованим та спиратися на відповідні фактичні дані, отримані від 
наукових, професійних та політичних спільнот. Орган, який здійснює управління у 
сфері надання безоплатної правової допомоги, має відповідати за збір такої 
інформації. 

Принцип 3 

Професійні організації адвокатів повинні намагатися максимально використовувати 
можливості, відповідно до своєї культури і традицій, для надання їх членами правових 
послуг pro bono; але уряди не можуть покладатися виключно на це для забезпечення 
послуг, що мають бути належним чином оплачені в рамках безоплатної правової 
допомоги. 

Принцип 4 

Критерії щодо сфери застосування та права на отримання безоплатної правової 
допомоги для вирішення цивільних, адміністративних та сімейних питань повинні 
бути чіткими, прозорими та опублікованими. Такі критерії мають бути розроблені 
урядом у консультаціях з іншими зацікавленими сторонами. 
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Принцип 5 

Звільнення від оплати судових витрат слід розглядати як форму надання безоплатної 
правової допомоги. Тоді, коли надається безоплатна правова допомога, потрібно 
забезпечити автоматичне звільнення від оплати всіх судових зборів, без потреби у 
проходженні додаткового процесу подання заявки. Якщо справа не є у переліку 
питань, з яких надається безоплатна правова допомога, але клієнт відповідно до 
фінансових критеріїв мав би право на отримання безоплатної правової допомоги, 
якщо би справа належала до переліку справ у яких надається БПД, має бути 
доступним звільнення від оплати судових витрат. 

Принцип 6 

Якщо послуги з представництва (legal representation) є обов’язковими для доступу до 
правових послуг, судів та трибуналів (tribunals), держава зобов’язана забезпечити 
особам, які не мають фінансових можливостей для оплати послуг адвоката, 
представництво, що здійснювалося би компетентними адвокатами. 

Принцип 7 

Принцип 6 з «Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя» має застосовуватися 
адаптованим для врахування відповідної сфери застосування та критеріїв для 
отримання права на послуги9. 

Принцип 8 

Фінансові можливості є прийнятним критерієм під час визначення наявності права на 
отримання безоплатної правової допомоги. Вразливість, в тому числі брак знань або 
вміння реалізовувати законні права без допомоги експертів, також є належним 
фактором. 

Принцип 9 

Критерії, наведені далі, є прийнятними для визначення права на отримання 
безоплатної правової допомоги: інтереси правосуддя (на що, у свою чергу, 
впливатиме важливість проблеми для особи, що має розглядатися об’єктивно), та 
важливість такої проблеми для інших осіб у суспільстві, особливо для вразливих груп 
населення, а також складність проблеми та наявність задовільних альтернативних 
способів досягнення справедливості, зокрема альтернативне фінансування та 
ймовірність успіху. 

9Принципи та керівні настанови ООН стосовно доступу до безоплатної правової допомоги у системі кримінального 
правосуддя, Принцип 6 (стосовно відсутності дискримінації) передбачає: «Держави мають забезпечити надання 
правової допомоги всім особам незалежно від їхнього віку, раси, кольору шкіри, ґендеру, мови, релігії або 
вірування, політичних чи інших поглядів, національного або соціального походження чи майна у власності, 
громадянства або місця проживання, місця народження, освіти чи соціального статусу або іншого статусу». Таке 
твердження спонукає поширення цього принципу на надання безоплатної правової допомоги у цивільних, 
адміністративних та сімейних справах 
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Принцип 10 

«Інтереси правосуддя» є більш важливим критерієм для визначення права на 
отримання безоплатної правової допомоги, ніж «імовірність успіху» правової 
допомоги в цивільних, адміністративних та сімейних справах. У питаннях сімейного 
права перспективи успіху часто не є актуальними критеріями. 

Принцип 11 

Загальні права на отримання первинних консультацій мають бути доступними, якщо 
немає інших задовільних джерел отримання такої рекомендації. 

Управління у сфері надання безоплатної правової допомоги 

Принцип 12 

Орган, який здійснює управління у сфері безоплатної правової допомоги, має бути 
операційно незалежним від уряду, з урахуванням його обов’язків щодо підзвітності. 

Принцип 13 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
здійснювати консультації з професійними організаціями адвокатів для використання 
їх відповідного досвіду. Ризик виникнення конфлікту інтересів зазвичай забороняє 
професійним організаціям адвокатів контролювати надання безоплатної правової 
допомоги. 

Принцип 14 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
бути юридично відповідальним за якість послуги, надання якої відбувається під його 
управлінням. Орган має відповідати перед міністерством-спонсором, яке забезпечує 
фінансування, а також парламентом як представницьким органом тих, хто оплачує та 
отримує користь від безоплатної правової допомоги. 

Принцип 15 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, як і 
всі інші групи та органи, що входять до системи правосуддя, відіграє важливу роль у 
наданні інформації уряду, парламенту і громадськості, яка допомагає забезпечити 
ефективність системи правосуддя в цілому; в тому числі інформації про те, в яких 
саме сферах система не забезпечує належного доступу до правосуддя. 

Уникнення корупції та фаворитизму в системі надання безоплатної 

правової допомоги 

Принцип 16 

Принципи 9 та 12 «Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя» мають застосовуватися до 
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всіх сфер надання безоплатної правової допомоги, зокрема в цивільних, 
адміністративних та сімейних справах10. 

Принцип 17 

Критерії та порядок надання безоплатної правової допомоги мають бути чіткими, 
прозорими та опублікованими. Опоненти у справі, в якій особа подала заяву на 
отримання безоплатної правової допомоги, мають право подати протест до органу, 
який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги. Проте 
рішення мають бути прийняті незалежно та відповідно до опублікованих критеріїв і 
процедур. 

Принцип 18 

Критерії та порядок розподілу справ між надавачами послуг з безоплатної правової 
допомоги мають бути чіткими, прозорими та опублікованими. Розподіл справ слід 
здійснювати незалежно від судів та учасників з другої сторони (наприклад, у захисті 
державних органів або приватних осіб у цивільних справах) та відповідно до 
опублікованих критеріїв та процедур. Має бути опублікована анонімна інформація 
про те, як справи було розподілено, про права відводу присяжного та регулярний 
аудит. 

Принцип 19 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
бути незалежним та захищеним від втручання (або спроби втручання) уряду, засобів 
масової інформації, інших юристів та ін. у прийняття рішення стосовно надання 
правової допомоги та розподілу діяльності. 

Принцип 20 

Для забезпечення того, щоб прагнення встановити розумні робочі відносин з 
міністерством-спонсором не загрожувало інституційній, операційній або фінансовій 
автономії, рада, голова та виконавчий директор будь-якого органу, який здійснює 
управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, повинні мати надійну 
гарантію збереження посади. 

 

                                                           
10 Ця пропозиція спрямована на розширення принципів і керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя, зокрема, мова про Принцип 9 (стосовно засобів 
правового захисту і гарантій) та Принцип 12 (стосовно незалежності та захисту надавачів безоплатної правової 
допомоги) на надання правової допомоги у цивільних, адміністративних та сімейних справах.  
Принцип 9 ООН передбачає: «Держави мають встановити дієві засоби правового захисту і гарантії, що 
застосовуються, якщо доступ до безоплатної правової допомоги неможливий, затримується чи в ньому 
відмовлено, або якщо особи не були адекватно поінформовані про своє право на отримання безоплатної 
правової допомоги».  
Принцип 12 ООН передбачає: «Держави мають забезпечити умови, за яких надавачі послуг безоплатної правової 
допомоги можуть результативно, вільно та незалежно провадити свою діяльність. Зокрема, держави мають 
забезпечити, щоб надавачі БПД були здатні виконувати всі свої професійні функції без ризику залякування, 
створення перешкод, переслідування або неналежного втручання; мали можливість подорожувати, проводити 
консультації та зустрічі зі своїми клієнтами вільно та в умовах повної конфіденційності як у межах своєї країни, так і 
за кордоном, а також мали можливість вільно отримувати доступ до матеріалів обвинувачення та інших 
відповідних документів; не страждали від і не зазнали залякування кримінальним переслідуванням або 
адміністративними, економічними чи іншими санкціями за будь-які дії, вчинені відповідно до визнаних 
професійних обов’язків, стандартів та етики». 
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Надання безоплатної правової допомоги 

Принцип 21 

Надавач, який має бажання здійснювати надання безоплатної правової допомоги, 
повинен бути кваліфікованим для вирішення проблем відповідної галузі права 
завдяки наявності досвіду або професійного навчання, а також має розуміти і бути 
ознайомленим із системою надання безоплатної правової допомоги та її 
функціонуванням. 

Принцип 22 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
здійснювати консультації з професійними організаціями адвокатів, а також із 
міністерством-спонсором для визначення належного рівня кваліфікації, про яку 
йдеться у принципі 21, але повинен мати обов’язок самостійно встановлювати такий 
стандарт відповідно до опублікованих критеріїв та процедур. 

Принцип 23 

Адвокати, що надають безоплатну правову допомогу, зобов’язані діяти відповідно до 
свого професійного кодексу поведінки. 

Принцип 24 

Стандарти практики надання безоплатної правової допомоги у справах цивільного, 
адміністративного та сімейного права мають бути розроблені відповідними 
комітетами Міжнародної асоціації адвокатів (IBA) відповідно до прикладів, наведених 
у Принципах та керівних настановах ООН щодо доступу до правової допомоги у 
системі кримінального правосуддя для тих, хто здійснює захист у кримінальних 
справах. 

Принцип 25 

Послуги безоплатної правової допомоги можуть бути надані різними способами, 
наприклад, приватними адвокатами або адвокатами, які працюють безпосередньо з 
органом, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги. 
Наприклад, відсутність членства у професійній організації адвокатів, з урахуванням 
характеру зайнятості, не може використовуватися для недопуску таких осіб до 
виконання діяльності з надання безоплатної правової допомоги, на виконання якої в 
іншому разі вони мають право. Однак усі надавачі безоплатної правової допомоги 
мають дотримуватися визначених стандартів якості та етики, незалежно від наявності 
в них членства в професійній організації адвокатів. 

Принцип 26 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
запровадити ефективну систему оцінювання якості діяльності. Таке оцінювання як 
найкращий спосіб забезпечення якості має враховувати показники результатів (які 
оцінюють, наприклад, шляхом проведення аудиту або аналізу діяльності колеги – 
колегою (peer review), а не показники внесків (наприклад, досвіду або наявності 
спеціальної професійної підготовки). 
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Принцип 27 

Особи, які надають виключно або переважно послуги безоплатної правової 
допомоги, мають отримувати оплату відповідно до галузевих стандартів для 
залучення висококваліфікованих надавачів та розвитку експертизи/ компетентності в 
секторі, а отже, для створення цінності за гроші (value for money), незалежно від того, 
чи адвокати працюють за наймом і отримують за це заробітну плату, чи вони надають 
допомогу, займаючись приватною практикою. 
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5 Варіанти і можливі  
варіації принципів 

 

Принцип 1 

Надання послуг з безоплатної правової допомоги створює значні соціальні та 
економічні вигоди. У процесі формування бюджету уряди повинні оцінювати соціальні 
та економічні витрати та вигоди від надання послуг з безоплатної правової допомоги, 
в тому числі з урахуванням соціальних та економічних витрат через ненадання таких 
послуг. 

 

Коментар 

Усупереч поширеній думці, що безоплатна правова допомога виснажує обмежені 
ресурси, дослідження показують, що забезпечення доступу до правосуддя та 
безоплатної правової допомоги може запобігти негативним наслідкам для здоров’я, 
зайнятості та добробуту людей та їхніх сімей. Саме з цієї причини ми пропонуємо 
розглядати безоплатну правову допомогу як важливий елемент інтегрованої політики 
правосуддя, яка також охоплює, наприклад, профілактичні заходи, правову освіту 
населення та надання інформації необмеженому колу осіб. Коли ми тут говоримо про 
профілактичні заходи, то це означає визнання того, що «профілактика краща за 
лікування». З часом витрати на систему правосуддя можна зменшити, якщо буде 
покращено охорону здоров’я, освіту та соціальну підтримку для сімей у складних 
життєвих обставинах/ вразливих груп населення. 

 

Аналіз та обговорення 

Близько 95% респондентів погодилися з цим принципом, інші респонденти не 
висловили своєї думки. 

Коментарі, зокрема, включали такі: 

 Ми погоджуємося, що під час оцінки витрат на надання належної безоплатної 
правової допомоги особам, які її потребують, необхідно також враховувати 
вартість ненадання безоплатної правової допомоги... [Ми використовуємо] 
термін «необхідні публічні правові послуги» як основу для визначення того, які 
саме послуги мають входити до складу правової допомоги, фінансованої 
державою. Таке формулювання забезпечує принциповий та послідовний підхід 
до визначення послуг, які послуги завжди повинні надаватися в рамках 
фінансованої державою безоплатної правової допомоги. Ми пропонуємо три 
основні компоненти, які мають слугувати орієнтирами для повного оновлення 
безоплатної правової допомоги: національний бенчмаркінг (стандарти) як 
основа принципових рамок для прийняття рішень; політики щодо визначення 
права на отримання послуги, що надають пріоритет людям з низьким або 
невеликим доходом, але забезпечують послідовний доступ для всіх, хто не має 
доступу/не може собі дозволити приватні правові послуги; та ефективні підходи 



17 
 

до надання допомоги, спрямовані на задоволення потреб спільноти і 
досягнення «значимого доступу до стандарту правосуддя». [Наша професійна 
організація] також наголошує на ідеї «посилення щоденного правосуддя» для 
визнання наявності великої кількості правових проблем у житті людей, а також 
того факту, що мала частина правових проблем потрапляє до суду. Мета 
полягає у створенні багатовимірної системи правосуддя, орієнтованої на людей, 
яка визнаватиме існування різноманітних шляхів до правосуддя; мають бути 
створені різні варіанти і увагу необхідно приділяти не судовим розглядам та 
судам, а вчасному втручанню та профілактичним послугам. Окрім мети 
профілактики виникнення правових проблем, [наша професійна організація] 
також підкреслює, що можна багато чого зробити завдяки ранньому втручанню 
для уникнення загострення проблем». 

 Муніципалітети і торгові палати також мають брати участь у формуванні 
бюджету». 

Принцип 2 

(a) Визначення бюджету на надання безоплатної правової допомоги є політичним 
рішенням. Проте він має бути адекватним для підтримки надання послуг, щодо 
фінансування яких було досягнуто згоду виконавчим та законодавчим органами, 
та передбачати справедливу винагороду тим, хто виконує таку діяльність. 

(b) Він має бути обґрунтованим та спиратися на відповідні фактичні дані, отримані від 
наукових, професійних та політичних спільнот. Орган, який здійснює управління у 
сфері надання безоплатної правової допомоги, має відповідати за збір такої 
інформації. 

 

Коментар 

Уряди несуть відповідальність за забезпечення доступу до правосуддя. Політики для 
прийняття обґрунтованих рішень мають розглядати повною мірою продумані та 
прораховані варіанти і сценарії. Цей принцип прагне підкреслити, що політики, які 
формують бюджет системи безоплатної правової допомоги, мають бути належним 
чином поінформовані й отримувати свідчення/дані від різних зацікавлених сторін, 
зокрема, професійних організацій адвокатів та організацій користувачів; а також те, 
що орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, 
має відігравати провідну роль у цьому процесі. 

 

Аналіз та обговорення 

Близько 95% респондентів погодилися з цим принципом, інші респонденти не 
висловили своєї думки. 

Коментарі включали такі: 

 «Асоціації адвокатів, як органи управління, мають збирати вищезазначену 
інформацію та надавати її Міністерству юстиції. Міністерство не повинне 
самостійно визначати бюджет». 

 «Я погоджуюсь із пропозицією, але шанси на її впровадження у більшості штатів 
[моєї країни] майже дорівнюють нулю. [В нас] немає політичного консенсусу 
щодо того, що доступ до правосуддя – відповідальність уряду. Навпаки, 
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принаймні протягом останніх 15 років [національні та регіональні законодавчі 
органи] зокрема політичні консерватори та члени однієї з партій, вживали 
цілеспрямовані зусилля щодо нефінансування програм безоплатної правової 
допомоги або серйозно обмежували перелік послуг, які можуть пропонуватися 
в рамках БПД». 

 «Ми погоджуємося з 2(а) і пропонуємо використовувати такі поняття, як-от 
«необхідні публічні правові послуги» та «значущий доступ до стандарту 
правосуддя», що мають скеровувати процес прийняття рішень... Ми 
погоджуємося з пунктом 2(b), згідно з яким рішення про фінансування мають 
ґрунтуватися на підтверджуючих даних (фактах, свідченнях), але пропонуємо 
додати, що доказова база має включати рекомендації та ідеї користувачів 
послуг та організацій, які допомагають користувачам послуг. Що стосується 
того, чи є орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової 
допомоги, саме тією організацією, що має збирати фактичну інформацію та 
наскільки це дійсно відповідає мандату цієї організації, то можливо й існують 
суттєві дані, що такий орган дійсно має найкраще позиціонування для того, щоб 
це робити. Втім, це потребує ресурсів, які не можна забирати від виконання 
первісної функції – надання БПД тим людям, які її потребують. [Наша професійна 
організація] вважає, що таку роль краще віддати інноваційним центрам або 
членам комісії з питань доступу до правосуддя, які мають належний мандат для 
розгляду інших шляхів/ засобів забезпечення доступу до правосуддя, та які 
можуть бути більш нейтральними під час оцінювання успіхів органу, який 
здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги». 

 «[Професійна організація] рекомендує органам, що здійснюють адміністрування 
у сфері надання БПД, готувати реалістичні бюджетні прогнози та відповідно 
планувати розподіл витрат для забезпечення гарантій та ефективності витрат на 
послуги, у т.ч. на оплату праці адвокатів. Це є виконанням обов’язків щодо 
належного управління якістю послуг». 

Один з респондентів, що не висловився щодо підтримки принципу, навів такі 
пояснення: 

 «У нас [у цій країні] бюджет на надання безоплатної правової допомоги не має 
обмеження, але в нас є регулюючі норми, що пов’язані з характером необхідної 
допомоги, перевірки доходу/статків (платоспроможності) (means-testing) 
користувачів послуг та первинна перевірка суті (обґрунтованості) справи (merits 
testing) для отримання БПД, що здійснюється юристами/адвокатами. 
Академічні, професійні та політичні спільноти відграють свою роль та надають 
внесок у законодавчі процеси, в результаті яких відбувається визначення 
нормативних критеріїв для здійснення оцінювання статків та обґрунтованості 
справи для отримання БПД. 

Принцип 3 

Професійні організації адвокатів повинні намагатися максимально використовувати 
можливості, відповідно до своєї культури і традицій, для надання їх членами правових 
послуг pro bono; але уряди не можуть покладатися виключно на це для забезпечення 
послуг, що мають бути належним чином оплачені в рамках безоплатної правової 
допомоги. 
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Коментар 

У багатьох юрисдикціях діяльність Pro Bono давно посідає почесне місце в традиціях 
та кредо юристів, і вона вважається важливою для покращення доступу до 
правосуддя бідних та вразливих груп населення. Крім того, в деяких юрисдикціях 
діяльність Pro Bono є обов’язковою. 

Проте уряди не мають розглядати діяльність Pro Bono як адекватну заміну належним 
чином профінансованої державою системи безоплатної правової допомоги. У цьому 
зв`язку важливо визнати, що Pro Bono послуги часто включають діяльність, яка 
зазвичай не охоплена безоплатною правовою допомогою, – наприклад, щодо 
супроводу операцій для благодійних і неурядових організацій, розвитку потенціалу в 
країнах, які розвиваються тощо. Ба-більше, діяльність Pro Bono може додати елемент 
необов’язковості у питання доступу до правосуддя – коли адвокати самі вибирають, 
яких клієнтів та які справи вони братимуть. Недостатня прозорість також може 
призвести до дискримінації деяких груп. 

Тому цей принцип прагне визнати важливу роль, яку відіграє діяльність Pro Bono, 
водночас нагадуючи та роз’яснюючи відповідальність урядів щодо забезпечення 
доступу до правосуддя. 

Вказане відображено у Декларації про діяльність Pro Bono від 2008 року Міжнародної 
асоціації адвокатів (IBA), в якій закликано уряди «виділяти достатньо ресурсів для 
забезпечення доступності безоплатної правової допомоги для задоволення суттєвих 
правових потреб бідних, малозабезпечених та маргіналізованих груп населення, а 
також не використовувати правові послуги Pro Bono як виправдання для скорочення 
обсягів безоплатної правової допомоги, фінансованої державою»11. Однак у 
Декларації визнано, що «надання послуг Pro Bono юристами становить життєво 
важливий суспільний та професійний інтерес і допомагає задовільняти незадоволені 
правові потреби бідних, соціально-незахищених і маргіналізованих груп населення та 
відновлювати довіру громадськості до ефективності урядових та судових установ». 

У Декларації вказано, що правові послуги Pro Bono можуть охоплювати: 

 надання консультацій або представництво для осіб, спільнот чи організацій, які 
інакше не можуть використати або захистити свої права чи отримати доступ до 
правосуддя; 

 діяльність, що підтримує адміністрування в системі правосуддя, створення або 
зміцнення інституцій; 

 надання допомоги асоціаціям адвокатів, а також громадським, культурним, 
освітнім та іншим неурядовим інституціям, які слугують публічним/ суспільним 
інтересам, які в іншому разі не можуть отримати ефективних порад або 
представництва; 

 надання допомоги у розробці законодавства або участь у спостереженнях під час 
судових розглядів, моніторингу виборів і подібних процесах, коли довіра 
громадськості до законодавчої, судової та виборчої систем може бути під 
загрозою; 

                                                           
11Декларація про безоплатну діяльність Pro Bono (2008) Міжнародної асоціації адвокатів (IBA), пункт (g), 
посилання: www.internationalprobono.com/declarations, дата перегляду 27 червня 2018 року. 
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 проведення навчання з правових питань та надання підтримки шляхом 
наставництва, управління проектами та обміну інформаційними ресурсами; а 
також 

 інші подібні дії для збереження верховенства права. 

 

Аналіз та обговорення 

90% респондентів погодилися з цим принципом, інші респонденти – ні. 

Коментарі тих, хто погодився включають такі: 

 «Для діяльності Pro Bono [в нашій країні] немає законодавчої основи. Проте 
адвокати присвячують частину свого робочого часу безоплатній діяльності Pro 
Bono через соціальну потребу, особливо у справах, пов’язаних із правами 
людини, навколишнім середовищем та правами тварин. Окрім того, важливо 
підкреслити, що діяльність Pro Bono не може бути альтернативою безоплатній 
правовій допомозі, обидві системи слід розглядати окремо». 

 «Так, ми погоджуємося, що професійні органи адвокатів мають заохочувати і 
допомагати своїм членам найбільш ефективно використовувати ресурси Pro 
Bono, але ми також визнаємо, що діяльність Pro Bono ніколи не може замінити 
надання гарантованої державою безоплатної правової допомоги тим, хто на неї 
має право». 

 «[В нашій Конституції] вільний доступ до правосуддя закріплено як 
фундаментальне право на гарантоване отримання ефективного правового 
захисту. Відповідно до [Закону про безоплатну правову допомогу] Національна 
асоціація адвокатів організовує надання такої послуги, враховуючи традиції 
місцевих та регіональних асоціацій адвокатів щодо надання такої публічної 
послуги. Водночас, Національна асоціація адвокатів та інші правові установи 
організовують надання послуг Pro Bono, намагаючись допомогти людям та 
організаціям, яким бракує фінансових ресурсів, але які не мають права на 
отримання безоплатної правової допомоги». 

Коментарі тих, хто не погодився, включають такі: 

 «Ми не проти діяльності Pro Bono як такої, і ми погоджуємося, що фінансування 
безоплатної правової допомоги не можна ставити в один ряд з можливостями 
діяльності Pro Bono. Однак ми хотіли б підкреслити, що від адвокатів не слід 
очікувати діяльності Pro Bono». 

 «Уряд зобов’язаний забезпечувати доступ до правосуддя для кожної особи, не 
тільки для громадян країни, а також для [наприклад] біженців (незаконних або 
ні), у яких виникають проблеми з цивільним, адміністративним чи сімейним 
правосуддям. Великі юридичні компанії можуть надавати – і надають – таку 
форму безоплатної правової допомоги. Приватні адвокати також можуть 
вирішити провадити таку діяльність». 

 «Я погоджуюся з наміром цього принципу, але він направлений назад, принаймні 
в країнах, таких як [моя], де немає політичного консенсусу щодо того, чи уряди 
мають якусь роль у забезпеченні доступу до правосуддя... [Фраза] «відповідно 
до культури і традицій» нівелює зміст і дію принципу. У країнах, де порушення 
прав людини є нормою, ця фраза дає адвокатам виправдання за бездіяльність. 



21 

Доступ до правосуддя та безоплатна правова допомога не мають бути 
варіантом для вибору на місцевому рівні ...». 

 «У принципі не розглянуто цінність, яку адвокати вносять завдяки «майже
безоплатній діяльності»/ Low Bono (тобто, максимально зменшеним низьким
гонорарам відповідно до фінансових можливостей менш забезпечених
клієнтів). Також не розглянуто вплив правових послуг на соціальних
підприємців. Я б не вносив зазначеного у цей принцип за умови, що це би
зазначалося в рамках окремого принципу. «Достеменне» Pro Bono (тобто
взагалі без оплати) є фундаментальною складовою забезпечення доступу до
правосуддя та сприяння соціальному розвитку, але це не єдина складова. Якщо
ми не будемо звертати увагу на Low Bono та соціальне підприємництво, ми
упустимо частину ролі правників, важливість якої зростає, у сприянні
соціальному та економічному розвитку суспільств та громад/спільнот, інтересам
яких вони служать».

 «[У цій юрисдикції] немає обов’язкової вимоги до адвокатів щодо діяльності Pro
Bono, але є високий рівень добровільної діяльності адвокатів Pro Bono. Крім
того, багато адвокатів надають послуги Low Bono, що приносить малий
прибуток або взагалі є неприбутковим, у тому числі багато надавачів послуг з
правової допомоги повідомили Правовій спільноті (Law society), що вони не
виставляють рахунків за деякі (або навіть усі) свої послуги з правової допомоги.
Є ризик того, що запровадження обов’язкової вимоги щодо діяльності Pro Bono
вплине на існуючу добровільну діяльність, а також на тих адвокатів, які
продовжують надавати правову допомогу за невелику винагороду».

Принцип 4 

Критерії щодо сфери застосування та права на отримання безоплатної правової 
допомоги для вирішення цивільних, адміністративних і сімейних питань повинні бути 
чіткими, прозорими та опублікованими. Такі критерії мають бути розроблені урядом у 
консультаціях з іншими зацікавленими сторонами. 

Коментар 

Під «сферою застосування» ми розуміємо приналежність проблеми або виду справи 
до таких, по яким доступною є безоплатна правова допомога. Види справ, для яких 
безоплатна правова допомога може або не може бути доступною у контексті 
цивільного, адміністративного та сімейного права, охоплюють, наприклад, послуги 
соціального забезпечення в громаді (community care), догляд, борги, домашнє 
насильство, дискримінацію, проблеми зайнятості, забезпечення житлом та соціальні 
виплати. Ілюстрацією того, як сфера застосування може обмежуватися окремими 
типами справ може слугувати наступне: коли особа, як правило, може отримати 
безоплатну правову допомогу лише у вигляді консультації в разі клінічної недбалості, 
якщо її справа стосується дитини, яка отримала травму головного мозку під час 
вагітності, народження або перших восьми тижнів життя. Подібно до цього, в рамках 
БПД можуть зазвичай не надаватися консультації у питаннях заподіяння шкоди 
здоров’ю, за винятком окремих справ. 

Цей принцип передбачає, що критерії мають бути визначені так, щоб дозволяти 
прийняття обґрунтованих рішень про обсяги сфери застосування та право на 
отримання безоплатної правової допомоги у цивільних, адміністративних та сімейних 
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справах. Пропонується, аби це робив уряд, проводячи відповідні консультації з 
іншими зацікавленими сторонами. 

Приклади питань, які критерії можуть охоплювати, включають такі: вид 
справи/правової проблеми, складність справи, невідкладна потреба надання правової 
підтримки, наслідки ненадання правової допомоги, а також, чи є заявник дитиною 
тощо. У сфері кримінального правосуддя у принципі 3 (стосовно правової допомоги 
особам, підозрюваним або звинувачуваним у здійсненні кримінального злочину) 
«Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної правової 
допомоги у системі кримінального правосуддя» здійснено спробу зафіксувати деякі з 
цих питань.  

Таким чином, хоча зміст критеріїв може відрізнятися та потребує ретельного 
розгляду, цей принцип прагне підкреслити потребу у чіткості та обґрунтованих 
настановах щодо обсягу сфери застосування та права на отримання безоплатної 
правової допомоги у цивільних, адміністративних та сімейних справах. 

Аналіз та обговорення 

85% респондентів погодилися з цим принципом; понад 10% не погодилися; інші 
респонденти не висловили своєї думки. 

Коментарі тих, хто погодився, включають такі: 

 «Так, критерії мають існувати, але їх мають розробляти як уряд, так і члени
органів самоврядування адвокатів».

 «Ми погоджуємося частково. Повинні бути чіткі, прозорі та опубліковані
критерії, але вони мають бути розроблені [національним професійним органом],
а не урядом».

 «Наше "так" містить застереження. Ми вважаємо, що у нас є... система надання
безоплатної правової допомоги, яка відповідає критеріям, викладеним вище.
Ми хочемо зауважити, що, хоча така чіткість допомагає прозорості, у нашій
власній практиці ми спостерігали невеличку тенденцію до консервативності,
через що розвиток/ зміни у сферах правової практики, судового устрою та
соціальних потреб дуже повільно сприймається органами, відповідальними за
безоплатну правову допомогу. Ми визнаємо наявність певного протиріччя між
чіткістю та гнучкістю».

 «У кожній юрисдикції усі громадяни мають право на доступне правосуддя, а
також іноземці, які перебувають у [цій країні] і навіть певні юридичні особи. Для
ініціювання провадження має бути підтверджено брак економічних ресурсів.
Обов’язкові вимоги для доступу до цього права встановлені у [нашій Конституції
та законі про безоплатну правову допомогу]. Цей закон було схвалено
консенсусом з усіма політичними групами у парламенті та за підтримки
[національного професійного органу]».

 «Наразі це відбувається в [такій юрисдикції], і більша частина такої інформації
доступна на веб-сайті Міністерства юстиції. Міністерство юстиції проводить
публічні консультації, зокрема з Правовою спільнотою (Law Society) та
правниками з питань, що впливають на обсяг сфери застосування та право на
отримання правової допомоги».
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Коментарі тих, хто не погодився, включають такі: 

 «Безоплатна правова допомога має надаватися в усіх сферах законодавства». 

 «Я категорично не погоджуюсь із зусиллями щодо обмеження обсягу надання 
безоплатної правової допомоги шляхом виключення певних видів справ або 
питань, про що йдеться у принципі. Має бути рівний доступ до правосуддя для 
всіх, а найбідніша особа повинна мати такий самий доступ до вирішення 
подібних правових питань, що й найбагатша особа. Будь-що інше є створенням 
можливості для політично мотивованого зловживання верховенством права та 
правами людини і тому це суперечить уявленням про те, що уряд, а не правники, 
повинен встановлювати стандарти». 

 «[Я] погоджуюся щодо чіткості, але для забезпечення правосуддя необхідна 
гнучкість. [Органи, які адмініструють безоплатну правову допомогу у цій країні] 
раніше, як мінімум, мали спеціальні рахунки для надання допомоги у 
невідкладних важливих питаннях. Одна справа, свідком якої я став, була 
пов’язана з тим, як «заможна» сторона завищувала кошти заради знищення 
«резервного фонду» вразливої сторони, і це було чітко спрямовано на 
обмеження можливостей отримання безоплатної правової допомоги»/ 
досягнення верхнього порогу, після якого не можливо отримати БПД. 

Принцип 5 

Звільнення від оплати судових витрат слід розглядати як форму надання безоплатної 
правової допомоги. Тоді, коли надається безоплатна правова допомога, потрібно 
забезпечити автоматичне звільнення від оплати всіх судових зборів, без потреби у 
проходженні додаткового процесу подання заявки. Якщо справа не є у сфері 
безоплатної правової допомоги, але клієнт мав би право на отримання безоплатної 
правової допомоги відповідно до фінансових критеріїв, якщо би справа була у сфері 
БПД, має бути доступним звільнення від оплати судових витрат. 

 

Коментар 

Без такого принципу люди з обмеженими фінансовими можливостями можуть бути 
позбавлені свого права на вирішення спору. 

 

Аналіз та обговорення 

75% респондентів погодилися з цим принципом; майже 20% – не погодилися; інші 
респонденти не висловили своєї думки.  

Коментарі тих, хто погодився, включають такі: 

 «Ми в цілому погоджуємося з цією пропозицією. [У цій юрисдикції] право на 
отримання безоплатної правової допомоги та звільнення від оплати судових 
зборів діють за трохи іншими схемами; для звільнення від оплати судових 
зборів необхідно подати окрему заяву до суду». 

 «Хоча ми погоджуємося з принципом, [тут] є більш принциповий погляд, який 
ми підтримуємо, що виникає у зв’язку з питанням рівня оплати/ зборів. [Судові 
збори – надзвичайно високі, наприклад, збори за день у суді в першій інстанції 
майже дорівнюють середній щомісячній заробітній платі]. Збори становлять 
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перешкоду для доступу до правосуддя. Вони є серйозним стримуючим 
фактором для кожного, хто потребує доступу до правосуддя, у тому числі для 
державних органів, які очікують рішень в інтересах дітей. Вони змінюють 
[спрямованість] судової системи від такої, що обслуговує громадян, до такої, 
що надає послуги клієнтам. Особи, які отримують безоплатну правову 
допомогу, звільняються від таких зборів, але їх введення створює умови для 
надання правових послуг на спекулятивній основі або відповідно до принципу 
«немає перемоги – немає оплати». 

 «Ми погоджуємося з Принципом 5, але ми би пішли далі і зазначили, що в таких
юрисдикціях [як наша], де надто жорсткі обмеження щодо фінансової
спроможності людей як умова отримання доступу до безоплатної правової
допомоги та часто дуже високі судові збори, в інтересах забезпечення доступу
до правосуддя фінансові критерії для звільнення від судового збору мають бути
менш суворими, ніж фінансові критерії для отримання безоплатної правової
допомоги».

Коментарі тих, хто не погодився, включають такі: 

 «Ні, не повністю. Відповідно до [нашого законодавства] є певна категорія осіб,
які можуть бути звільнені від сплати судових зборів, але це не означає, що ця
категорія осіб має беззаперечне право на отримання безоплатної правової
допомоги. Повне звільнення від оплати всіх судових зборів вимагає вивчення
всіх обставин та глибокого аналізу».

 «Якщо особа відповідатиме фінансовим критеріям, але ця справа не належить
до тих, які можуть розглядатися в рамках БПД, то по такій справі, скоріше за
все, не надаватиметься суттєва публічна правова послуга. Для осіб, фінансовий
стан яких дає їм право на отримання безоплатної правової допомоги, діапазон
справ, яких вказане дійсно стосується, виявляється досить обмеженим».

 «Наша [професійна організація] погоджується зі згаданим звітом Сербії, в якому
зазначено, що «деякі громадяни можуть не мати права на отримання
безоплатної правової допомоги через трохи краще економічне становище, але
на них також може поширюватися право на звільнення від оплати судових
зборів, якщо це полегшить їм доступ до судової системи». [Ми] підтримуємо
«обґрунтовану політику щодо права на отримання допомоги, відповідно до якої
пріоритет надається людям з низькими або скромними доходами/статками, але
яка також забезпечує диференційований доступ усіх резидентів, які не можуть
собі дозволити приватних адвокатів». Відповідно, додаткове звільнення від
судового збору може бути корисним, але все ж потрібно пам’ятати, що
переважна більшість правових проблем осіб не потрапляє до суду».

 «У [цій країні] заявник може подати запит на звільнення від оплати судового
збору у цивільних та сімейних справах через фінансові труднощі або у зв’язку із
суспільними інтересами, навіть якщо він не має права на отримання безоплатної
правової допомоги. Існують спеціальні прості форми для тих, хто отримує
безоплатну правову допомогу або пільги, що полегшує подання заявки щодо
звільнення від судових зборів».

Один з тих, хто не висловив своєї думки по суті принципу, надав такий коментар: 

 «Пропоную виключити останнє речення і залишити тільки твердження щодо
необхідності звільнення від усіх судових зборів. Причина в тому, що останнє
речення виходить за рамки, які слід розглядати в межах цих настанов».
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Принцип 6 

Якщо правове представництво є обов’язковим для доступу до правових послуг, судів 
та трибуналів (tribunals), держава зобов’язана забезпечити особам, які не мають 
фінансових можливостей для оплати послуг адвоката, представництво, що 
здійснювалося би компетентними адвокатами. 

 

Коментар 

Цей принцип спрямовано на ситуації, коли особа потребує правового представництва 
для отримання доступу до правових послуг, судів та трибуналів (tribunals). Згідно з 
принципом, держава має обов’язок забезпечувати представлення осіб у таких 
ситуаціях компетентними адвокатами, навіть якщо вони не мають коштів для 
самостійної оплати такого представництва. 

Наприклад, у нещодавньому звіті Гаазького інституту інновацій у праві зазначено, що 
«для деяких правових послуг та в деяких країнах надання допомоги кваліфікованим 
адвокатом обов’язкове. Для забезпечення у таких справах доступу до правосуддя 
малозабезпеченим особам (з обмеженими доходами/ статками) часто необхідно 
забезпечити можливість громадянам отримати у відповідних сферах безоплатну 
правову допомогу, що фінансується державою». У звіті також підкреслено, що 
«більшість країн дозволяє людям звертатися до спеціалізованих судів/ трибуналів 
(tribunals) (з питань працевлаштування, соціального забезпечення) без 
представлення адвокатом». Однак, «існує багато обмежень стосовно процедур у 
судах» та «загалом, доступ до вищих судів (апеляційні, верховні суди) можна 
отримати лише за умови участі адвоката». 

 

Аналіз та обговорення 

Понад 85% респондентів погодилися з цим принципом; менше 4% – не погодилися; інші 
респонденти не висловили своєї думки. Деякі зауважили, що в їхній юрисдикції не 
існує жодних вимог щодо обов’язкового правового представництва. 

Серед коментарів були такі: 

 «Ми не хотіли би бачити безоплатну правову допомогу як таку, що зводиться 
лише до ситуацій, коли обов’язковим є представництво. Ми вважаємо, що 
держава зобов’язана забезпечити право осіб, які не мають фінансових ресурсів, 
на компетентного адвоката завдяки наданню безоплатної правової допомоги» 
[підкреслення було в оригіналі]. 

 «Обмеження обов’язків держави лише випадками, де передбачена обов’язкова 
участь адвоката, не відповідає ситуаціям, передбаченим політиками щодо 
надання безоплатної правової допомоги в цивільних, адміністративних та 
сімейних справах у багатьох країнах. Цей принцип можна легко зрозуміти 
неправильно, а саме, що обов’язок держави полягає лише у наданні допомоги, 
де передбачена обов’язкова участь адвоката. Це свого роду звужувальне 
пояснення». 

 «Якщо правове представництво вважається необхідним (наприклад, для 
забезпечення права особи на справедливий судовий розгляд або виконання 
таких дій, які обвинувачені не можуть самостійно провести, наприклад, 
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перехресний допит жертв сексуального насильства), то суд може призначити 
адвоката для здійснення представництва (legal representatives) для надання 
допомоги обвинуваченій особі та/або допомоги суду. У справах, що стосуються 
молодих людей, адвокат має бути присутнім (однак молода особа все одно має 
право особисто давати пояснення); адвокатів у справах молоді, зазвичай, 
призначають автоматично на безоплатній для клієнта основі». 

Принцип 7 

Принцип 6 з «Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя» має застосовуватися 
адаптованим для врахування відповідної сфери застосування та критеріїв для 
отримання права на послуги. 

Коментар 

Принципи та керівні настанови ООН щодо доступу до безоплатної правової допомоги 
у системі кримінального правосуддя, Принцип 6 (про відсутність дискримінації) 
«Держави мають забезпечити надання безоплатної правової допомоги всім особам 
незалежно від їхнього віку, раси, кольору шкіри, ґендеру, мови, релігії або вірування, 
політичних чи інших поглядів, національного або соціального походження або майна, 
громадянства чи місця проживання, місця народження, освіти або соціального 
статусу чи іншого статусу». Пропозиція полягає у поширенні цього принципу на 
надання безоплатної правової допомоги в цивільних, адміністративних та сімейних 
справах. 

Вказання у принципі на адаптацію для врахування «відповідної сфери застосування та 
критеріїв права на отримання допомоги» є визнанням того, що політика з питань 
безоплатної правової допомоги може визначати пріоритетними певні сфери права та 
потреби певних груп на підставі об’єктивних причин, однак у межах сфери 
застосування та права на отримання допомоги до всіх має бути рівне ставлення. 

Наприклад, в Англії та Уельсі у сфері кримінального правосуддя ви маєте право на 
отримання безкоштовної правової рекомендації, якщо вас допитують у поліцейській 
дільниці; а в системі цивільного правосуддя фінансове становище не береться до 
уваги, наприклад, у справах про психічне здоров’я, що розглядається у суді/трибуналі 
(tribunals), у справах дітей, які перебувають під опікою, та у справах щодо 
викрадення дітей.  

Аналіз та обговорення 

Майже 95% респондентів погодилися з цим принципом, інші респонденти не 
погодилися. 

Коментарі тих, хто погодився, включали: 

 «Я погоджуюся з тим, що безоплатна правова допомога має надаватися без
дискримінації, але перелік заборонених підстав для дискримінації не повністю
узгоджується з [нашим] законодавством».

Респонденти виступали проти принципу через те, що вони вважали помилковою 
основну думку, а не тому, що вони підтримують дискримінацію: 
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 «Жодні критерії відповідної сфери застосування не було прийнято до уваги, при 
цьому лише об’єктивні критерії є актуальними». 

«Я заперечую проти регулювання обсягу»... «Обсяги» представництва мають 
визначатися правниками, а не урядом... Звичайно, є низка інших конкретних 
питань, передбачених цим принципом. Слід розглянути такі питання як доступ 
призначених захисників до “слідчих послуг” (investigative services) 12 та 
експертів-свідків; адже заборона доступу до цих послуг або відмова від 
фінансування цих послуг може цілком звести нанівець право [на] ефективне 
представництво». 

 

Принцип 8 

Фінансові можливості є прийнятним критерієм під час визначення наявності права на 
отримання безоплатної правової допомоги. Вразливість, у тому числі брак знань або 
вміння реалізовувати законні права без допомоги експертів, також є належним 
фактором. 

 

Коментар 

Цей принцип прагне підкреслити, що врахування фінансового становища хоча і є 
важливим, але не може бути єдиним критерієм для визначення права на отримання 
безоплатної правової допомоги, натомість, вразливість є особливо важливим 
фактором. 

Ми б хотіли підкреслити, що вразливість може бути особистою (наприклад, через 
особливі освітні потреби13, проблеми з психічним здоров’ям або молодий вік) або 
ситуативною (наприклад, у безхатьків/ осіб без певного місця проживання, тих, хто 
потерпає від домашнього насильства чи у особи, яка нещодавно припинила бути під 
опікою/ піклуванням). 

 

Аналіз та обговорення 

85% респондентів погодилися з цим принципом; понад 10% не погодилися; інші 
респонденти не висловили своєї думки. 

Коментарі тих, хто погодився, включають такі: 

 «[Наша професійна організація] підтримує підхід до надання безоплатної 
правової допомоги, що виходить за обмежувальні рамки визначення права на 
БПД лише за критерієм фінансового становища, а також дає можливість 
надавати деякі послуги людям, як мають трошки чи навіть значно більший обсяг 
доходу, ніж це визначено як певний поріг. Ми також визнаємо, що безоплатна 
правова допомога, зазвичай, потрібна для надання допомоги у вирішенні 
правових проблем до того, як задіяні суди. Важливим є більш гнучкий підхід до 
розгляду того питання, хто потребує допомоги, зокрема, доцільно враховувати 
осіб з певною вразливістю (хоча, насправді, такі вразливі люди є, зазвичай, 
найбіднішими з економічної точки зору). Можна також розглядати різні варіанти 

                                                           
12 Тут мається на увазі  діяльність з пошуку та роботи з доказами. Прим. Ред. 

13 Мова про знижену здатність до навчання за станом здоров’я (англ. – learning disabilities). Прим. ред. 
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для поширення права на БПД на більше коло осіб, в т. ч. щодо «страхування 
витрат на правові послуги або розробку механізму, коли клієнт оплачує частину 
витрат/вартості». 

 «[Професійна організація] погоджується, що фінансове становище не може бути 
єдиним критерієм, прийнятним для визначення права на отримання безоплатної 
правової допомоги, і що вразливість (зокрема вікова) також є важливим 
чинником. У [нашому] Суді у справах молоді (Youth court) адвокати у справах 
молоді призначаються без оцінювання фінансової ситуації молодої людини». 

Коментарі тих, хто не погодився, включають такі: 

 «У нашій системі найважливішим критерієм для отримання безоплатної 
правової допомоги є фінансовий. Поріг має бути визначено на низькому рівні, 
аби будь-яка особа, що потребує допомоги, могла її отримати. Особа, яка не 
може забезпечити захист своїх законних прав без допомоги експертів, може 
бути представлена адвокатом. Якщо особа не має можливості оплатити таке 
представництво, вона має звернутися по безоплатну правову допомогу». 

 «За винятком неповнолітніх осіб, єдиним критерієм має бути фінансове 
становище. Вразливі люди можуть одержати допомогу для отримання БПД, якої 
вони потребують, але вона не обов’язково має надаватися безоплатно». 

 «Хоча це приваблива пропозиція, «вразливість» – занадто широке поняття. 
Особа зі [значними] фінансовими можливостями все одно може вважатися 
«вразливою» в певному розумінні, хоча, безумовно, вона має кошти для оплати 
правових послуг. Безоплатна правова допомога не має бути доступною 
виключно на основі критерію "вразливості"». 

Принцип 9 

Критерії, наведені далі, є прийнятними для визначення права на отримання 
безоплатної правової допомоги: (а) інтереси правосуддя (на що, у свою чергу, 
впливатиме важливість проблеми для особи, що має розглядатися об’єктивно), та 
важливість такої проблеми для інших осіб у суспільстві, особливо для вразливих груп 
населення, а також складність проблеми та наявність задовільних альтернативних 
способів досягнення справедливості, зокрема альтернативне фінансування; та (б) 
ймовірність успіху. 

Принцип 10 

«Інтереси правосуддя» є більш важливим критерієм для визначення права на 
отримання допомоги, ніж «імовірність успіху» правової допомоги в цивільних, 
адміністративних та сімейних справах. У питаннях сімейного права перспективи 
успіху часто не є актуальними критеріями. 

 

Коментар 

Ці принципи розглядаються разом, оскільки вони пов’язані та перетинаються. 

Принцип 9 передбачає, що інтереси правосуддя та ймовірність успіху важливі для 
визначення права на отримання безоплатної правової допомоги. Питання, що 
стосуються «інтересів правосуддя», визначено як: 

 важливість питання для особи – розглядається об’єктивно; 
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 важливість питання для інших осіб у суспільстві, особливо для вразливих груп; 

 складність питання;  

 наявність задовільних альтернативних методів досягнення правосуддя, зокрема 
альтернативного фінансування. Зазначення «альтернативного фінансування» 
потрібне для визнання того, що в деяких країнах страхування правових витрат 
(legal expenses insurance) є стандартною складовою страхових політик щодо 
домогосподарств (household policy), а в багатьох країнах професійні спілки 
надають своїм членам правові послуги. За умови належної якості, доступ до цих 
послуг може бути підставою для відмови від надання безоплатної правової 
допомоги. 

У цьому принципі також йдеться про «ймовірність успіху». Ключові міркування тут 
полягають у тому, чи потрібно витрачати державні гроші на позови, які, хоч і не є 
необґрунтованими або дріб’язковими, але майже не мають перспектив успіху. Тут 
підкреслено, що ми маємо збалансовувати перспективи успіху з іншими прийнятними 
критеріями, беручи до уваги важливість питання для особи та для широкої 
громадськості. Важливо зауважити те, що спроба передбачити результати судового 
розгляду (що ніколи не можна зробити на 100%) може позбавити осіб доступу до 
правосуддя, у той час як інші особи, котрі можуть собі дозволити оплатити такі 
правові послуги, матимуть такий доступ. Так само важливим є і те, що за умов 
обмеженості ресурсів для надання безоплатної правової допомоги, якщо ймовірність 
успіху не враховано, то обґрунтовані, варті уваги, справи можуть не отримати 
фінансування, оскільки його було витрачено на справи з низькими шансами на успіх. 

Також важливо зазначити, що в деяких юрисдикціях сторона, яка програла справу, 
навіть якщо вона отримала безоплатну правову допомогу, буде зобов’язана оплатити 
принаймні частину витрат стороні, яка виграла, тому ймовірність успіху стає дуже 
істотним фактором для заявників. 

У Принципі 10 передбачено, що «інтереси правосуддя» – більш важливий критерій, 
аніж «імовірність успіху» для надання безоплатної правової допомоги в цивільних, 
адміністративних та сімейних справах. Це також говорить про те, що перспективи 
успіху у питаннях сімейного права часто не є важливими, оскільки, наприклад, 
принципове значення мають інтереси дитини.  

 

Аналіз 

Майже 70% респондентів однозначно погодилися з Принципом 9, а понад 20% – не 
погодилися. 60% респондентів погодилися з Принципом 10, більше 20% – не 
погодилися. У будь-якому разі інші респонденти дотримуються схожих поглядів. 

Більшість респондентів погодилося з обома принципами, проте частка тих, хто не 
погодився, була набагато більшою ніж у порівнянні з тими, хто не погоджувався з 
попередніми принципами. Це відбулося тому, що респонденти вважають, що ці 
принципи занадто обмежують доступ до безоплатної правової допомоги. Також 
можливо, що різні погляди частково зумовлені тим, що в принципах не відображено 
способи, які застосовуються у різних юрисдикціях для управління ефективним 
використанням коштів, виділених на безоплатну правову допомогу. 

Ті, хто прокоментував, переважно надали приклади своїх конкретних країн: 
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 «У [нашій] системі закріплене право доступу до «безкоштовного» правосуддя в 
усіх юрисдикціях для кожного... громадянина, іноземців, які перебувають у [цій 
країні], та деяких юридичних осіб, якщо останні можуть довести нестачу 
економічних ресурсів для судового розгляду справи». 

 «Від Заявника вимагають лише надання доказів того, що його/її запит 
справедливий/обґрунтований. Імовірність успіху не входить до списку критеріїв 
[тут]. Юристи не можуть гарантувати результату справи. Обов’язок адвоката – 
бути уважним; а рішення у справі приймає суд. Тому ймовірність успіху не може 
розглядатися як критерій». 

 «У [цій країні] «інтереси правосуддя» та «перспективи [імовірність] успіху» є 
критеріями, визначеними у Законі про право на отримання безоплатної правової 
допомоги для різних типів проваджень... У цивільній юрисдикції... 
Уповноважений «має відмовити у наданні безоплатної правової допомоги, якщо 
заявник не довів, що [у нього/неї] є достатньо підстав для подання позову або 
отримання захисту під час судового розгляду, або для того, щоб стати 
стороною судового розгляду»... Хоча перевірка «перспектив успіху» не 
застосовна до певних видів судових розглядів відповідно до певних норм 
сімейного права, така перевірка є ключовим питанням для Уповноваженого під 
час прийняття рішення щодо схвалення грантів для низки звернень, поданих до 
суду у справах сім’ї». 

 «Критерій «інтереси правосуддя» не має значення в [нашій] системі». Єдиним 
критерієм зі згаданих у принципах 9 – 10 є ймовірність успіху. Безоплатна 
правова допомога (допомога у вигляді правових консульацій/ порад (legal 
advice) та допомога в оплаті судових витрат) надається тоді, коли особисті та 
економічні обставини заявника такі, що він/вона не може зібрати необхідних 
коштів та не має інших доступних можливостей отримати допомогу (наприклад, 
страхування з питань правового захисту (legal protection insurance), отримання 
рекомендацій від асоціації орендарів або профспілки). Передбачена реалізація 
прав не може бути свавільною або зі злим умислом. Для надання допомоги з 
оплати судових витрат заплановані процеси обвинувачення або захисту також 
повинні мати резонні шанси на успіх». 

 «Імовірність успіху не має навіть розглядатися як критерій для визначення права 
на отримання БПД, натомість – лише як фактор, що дає змогу системам 
правової допомоги досліджувати інші методи, які уможливлюють найбільш 
ефективний розгляд справи. У таких випадках пропонується створювати 
стратегічні альянси з іншими суб’єктами, які дають змогу вирішувати справи, які 
з точки зору права не є перспективними».  

 «Ми не підтримуємо будь-якого фіксованого порядку пріоритетів. Безоплатна 
правова допомога надавалася неодноразово, коли посадова особа, 
відповідальна за визначення того, чи підтримувати фінансово певні судові 
процеси, була вражена рішучістю чи оригінальністю поданого позову. Водночас, 
нестримна уява може призвести до безглуздих витрат державних коштів. Ми не 
бачимо жодної альтернативи, окрім як залишити ці питання у заплутаній царині 
самостійного прийняття рішень (на власний розсуд особи), якщо цінності 
розсудливості/обачності та інновацій будуть належним чином збалансовані». 

  «Я дуже не комфортно себе почуваю, коли з одного боку є похвальні зусилля 
сприяти у доступі до правосуддя, що є основним обов’язком професії, а з 
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іншого, відбувається нівелювання цього через визначення обсягу права на 
безоплатну правову допомогу... Я рішуче заперечую проти критерію 
«ймовірність успіху». У більшості юрисдикцій є чіткі заборони для адвоката 
щодо подання необґрунтованої справи або клопотання, що реалізовується 
завдяки системі професійних санкцій. «Імовірність успіху» в жодному разі не 
може бути критерієм». 

 «[Ми погоджуємося], що інтереси правосуддя – важливий аспект під час 
розгляду права на отримання безоплатної правової допомоги. Однак у нас є 
певні зауваження стосовно ідеї «імовірності успіху» з огляду на потенційні 
наслідки для доступу до правосуддя – можуть бути певні граничні справи у сфері 
цивільного права, що потенційно охоплюватимуть складні або нові аспекти 
права, щодо яких в рамках такої моделі можу бути ризики відмови у 
фінансуванні. Водночас, можна було би розширити цей принцип, аби він 
передбачав відповідні дії для вирішення питання у такому випадку». 

 «Один респондент запропонував розглядати окремо першу правову 
консультацію, яка, на його думку, має бути «гарантованою у кожній справі», та 
правове представництво, щодо якого вони погоджуються з принципом». 

 «Критерії можуть певною мірою використовуватися для безкінечної відмови від 
спорів, але значення порогу, до якого особи отримують право на БПД, має бути 
дуже малим. Доступ до правосуддя має бути гарантований настільки 
максимально, наскільки це можливо». 

Принцип 11 

Загальні права на отримання первинних рекомендацій/ порад мають бути 
доступними, якщо немає інших задовільних джерел отримання такої рекомендації. 

 

Аналіз та обговорення 

Майже 80% респондентів погодилися з цим принципом, а решта відсотків рівномірно 
розподілилася між тими, хто не погодився, і тими, хто не висловив своєї думки. 

Коментарі на підтримку включали такі: 

 «Ми підтримуємо широке застосування права на первинні правові консультації/ 
поради, але визнаємо, що доречно було би ввести певні вимоги. Наприклад, 
що питання має бути прийнятним для розгляду у суді (підпадає під судовий 
розгляд) та нетривіальним (значимим)». 

 «[Існує] потреба у ранньому втручанні для уникнення загострення проблем». 

 «Вказане (за деяким винятком) було загальною нормою в [нашій юрисдикції] 
до вступу в силу [законодавства] у 2013 році. З часом виявилося, що 
скасування первинних консультацій у таких сферах, як приватне сімейне 
право, імміграція, соціальна допомога, зайнятість і деякі житлові питання, 
непропорційно вплинуло на найбільш уразливі групи населення. [Ми] 
закликали відновити надання первинних консультацій у сімейних справах та в 
житлових питаннях як у пріоритетних сферах». 

 «У [цій юрисдикції] на національному рівні діють правові центри громад 
(community law centers), що надають на безоплатній основі первинні правові 
консультації фізичним особам (зазвичай тим, у кого виникли правові потреби, 
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яких вони не можуть задовольнити). Бюро консультацій громадян (citizen 
advice bureau) також працює як незалежна служба надання консультацій для 
всіх з будь-яких питань». 

Респонденти, які не погодились із принципом, прокоментували: 

 «Консультаційні послуги надаються під час першої зустрічі, яку проводять під
час першого звернення до асоціацій адвокатів; окрема система не потрібна».

 «Ця пропозиція є занадто широкою. Вона не вимагає доведення, що іншого
задовільного джерела отримання рекомендації немає, крім того, якщо
необхідна первинна рекомендація, її надання можна обґрунтовано вимагати
від адвоката. Критерії надання первинної консультації у Шотландії зрозумілі й
добре працюють. Вони замінюють схему, яка була відкритою для зловживань,
коли критерії були не так чітко визначеними».

Управління у сфері надання безоплатної правової допомоги 

Принцип 12 

Орган, який здійснює управління у сфері безоплатної правової допомоги, має бути 
операційно незалежним від уряду, з урахуванням його обов’язків щодо підзвітності. 

Принцип 13 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
здійснювати консультації з професійними організаціями адвокатів для використання 
їх відповідного досвіду. Ризик виникнення конфлікту інтересів, зазвичай, забороняє 
професійним організаціям адвокатів контролювати надання безоплатної правової 
допомоги. 

Коментар 

Ці два принципи спрямовані на гарантування того, що саме інтереси клієнта і 
суспільства були пріоритетними при адмініструванні безоплатної правової допомоги, 
а не інтереси інших зацікавлених сторін, таких як уряд або юристи. Свідомі або 
несвідомі упередження можуть впливати на рішення щодо розподілу справ, 
наприклад, якщо інші зацікавлені сторони відповідають за прийняття рішення. 
Головне питання полягає в тому, чи мають органи, які здійснюють управління у сфері 
надання правової допомоги, консультуватися з іншими зацікавленими сторонами та 
якою мірою – або, у випадку з правничою професією, чи має це виконуватись на рівні 
окремих адвокатів або на рівні представників професійних організацій адвокатів. 

Аналіз 

Більше 80% респондентів погодилися з Принципом 12 та 75% – з Принципом 13. Менше 
5% не висловило своєї думки щодо принципу 12, і менше 10% – щодо Принципу 13. Інші 
респонденти або не погодилися з принципами, або їхні думки були неоднозначними. 
Кілька респондентів висловили занепокоєння щодо можливості виникнення 
конфлікту інтересів, якщо адвокати прийматимуть індивідуальні рішення. 
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Серед коментарів були такі: 

 «[Наш закон] передбачає, що Уповноважений (Comissioner) [з питань
безоплатної правової допомоги] «має діяти незалежно» під час виконання
вказаних функцій, але Уповноважений скеровується як Міністром юстиції, так і
Секретарем юстиції (головним виконавчим директором Міністерства
юстиції14)… Уповноважений є працівником міністерства та виконує функції
заступника Секретаря з питань правових та операційних послуг... Правова
спільнота (Law Society) не відіграє ролі в управлінні або наданні безоплатної
правової допомоги, але бере участь у консультаціях, які проводить міністерство
з питань практичної реалізації «схеми» надання безоплатної правової допомоги
та пропонованого реформування цієї «схеми». Правова спільнота не відіграє
жодної ролі в питаннях номінації адвокатів для Відбіркових комітетів, які
затверджують рішення щодо надавачів послуг з безоплатної правової
допомоги».

 «Ми маємо попередньо заявити нашу відповідь та пояснити, що в [нашій
юрисдикції] немає обмежень щодо надання безоплатної правової допомоги. Це
стало можливим завдяки тісним стосункам між [нашим] урядом та [нашою]
Радою організації/системи безоплатної правової допомоги (Legal Aid Board). Ми
розуміємо, що альтернативою було би визначення бюджету (встановлення
обмежень щодо безоплатної правової допомоги), який буде передано Раді, яка
таким чином отримає більшу незалежність».

 «Орган адміністрування є незалежним від виконавчого/ урядового (executive)
органу, оскільки він належить до судової системи (judiciary). Суддівський корпус
має таку саму «експертизу», як і адвокати (успішне складання першого та
другого державних іспитів)».

 «Ми не згодні з Принципом 13, оскільки в [нашій юрисдикції] асоціації адвокатів є
органами, які здійснюють управління у сфері надання безоплатної правової
допомоги у цивільних справах, і це здійснюється без жодних проблем або
конфліктів. Ми погоджуємося, що орган, який здійснює управління у сфері
надання безоплатної правової допомоги, має бути незалежним від уряду».

 «Я стверджую, що асоціації адвокатів у юрисдикціях з вимогами щодо
обов’язкового членства є спроможними управляти безоплатною правовою
допомогою без ризику виникнення конфлікту інтересів».

 «Ми погоджуємось з Принципом 12 та першим абзацом Принципу 13, але ми
вважаємо, що другий абзац Принципу 13 є не потрібним».

 «Ми перейшли від ситуації, коли безоплатна правова допомога була значною
мірою під управлінням адвокатів, до такої, де управління здійснюється урядом.
Хоча такий розвиток означає, що питання конфлікту інтересів не виникають,
натомість виникають інші проблеми: (1) Адміністратори безоплатної правової
допомоги не розуміють механізму розгляду судових справ, тому система
розроблена для уявної справи, яка поступово переходить від одного етапу до
іншого без відхилень; (2) бюрократичні вимоги, які висуваються до адвокатів, є
громіздкими та демотивують ставати надавачем БПД».

 «Ми в цілому погоджуємося з Принципами 12 та 13, але ми не зовсім
погоджуємося з твердженням, що конфлікти інтересів, зазвичай, не дають

14
 Англ - Chief Executive of the Ministry of Justice. 
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можливості професійним організаціям адвокатів контролювати надання 
правової допомоги». 

 «До 1980-х років адміністрування у сфері надання безоплатної правової 
допомоги в [цій юрисдикції] здійснювалося [нашою професійною організацією], 
пізніше ця функція була передана незалежній урядовій установі... Хоча [ми] не 
будемо виступати за повернення до минулого порядку та визнаємо, що 
передача функції управління [державній установі] дала змогу органу управління 
впроваджувати те, що часто... було прогресивними ініціативами у політиці, 
водночас ми не вважаємо, що управління [професійною організацією] було 
суттєво недосконалим через проблеми конфлікту інтересів». 

Принцип 14 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
бути юридично відповідальним за якість послуги, надання якої відбувається під його 
управлінням. Орган має відповідати перед міністерством-спонсором, яке забезпечує 
фінансування, а також парламентом як представницьким органом тих, хто оплачує та 
отримує користь від безоплатної правової допомоги. 

 

Коментар 

Як обговорювалося вище, орган, який здійснює управління у сфері надання 
безоплатної правової допомоги, має бути незалежним від уряду. Проте він має 
відповідати перед своїм міністерством-спонсором за якість послуги, яку фінансує 
міністерство (тобто, за цінність за гроші), оскільки уряд відповідає за забезпечення 
доступу до правосуддя. Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної 
правової допомоги, також має відповідати перед парламентом, який має функцію 
публічного аудиту. 

Тут важливо розрізняти індивідуальних надавачів безоплатної правової допомоги та 
органу, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги; а 
також якість індивідуальної послуги та якість ширшої системи безоплатної правової 
допомоги. 

Цей принцип сфокусовано на управлінні безоплатною правовою допомогою та на 
якості системи надання БПД в цілому, а не на індивідуальному наданні правової 
допомоги, у т.ч. питаннях професійних стандартів та якості індивідуальних послуг; а 
також питаннях підзвітності кожного окремого постачальника перед клієнтом. 
Проблема може виникнути у випадку, коли окремі надавачі відчувають себе більш 
відповідальними перед державою, ніж перед своїми клієнтами, які часто мають 
обмежені можливості, більш уразливі, ніж держава, крім того, вони більше втрачають 
через низьку якість обслуговування. 

 

Аналіз 

Понад 80% респондентів погодилися з цим принципом, 10% – не погодилися, інші 
респонденти не висловили своєї думки. 

Коментарі тих, хто погодився, включали: 
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 «Так, але тільки стосовно кількості пропонованих послуг. Роль міністерства-
спонсора та парламенту має обмежуватися перевіркою, що надані кошти були 
використані для здійснення вказаної функції. Але не більше, і уникати цього 
настільки, наскільки це можливо ». 

Респонденти, які не погодилися, мали для цього прагматичні причини та причини, 
зумовлені специфікою країн: 

 «Якщо безоплатна правова допомога надається адвокатами як частина звичайної 
професійної діяльності, то потреби у великій адміністрації немає. Суди можуть 
надавати дозвіл на отримання безоплатної правової допомоги». 

 «У нашій системі безоплатної правової допомоги клієнт може вибрати свого 
адвоката, адвокат же отримує плату від держави. Єдиним винятком є 
«обов’язковий захист» у кримінальних провадженнях. Якість правової 
консультації гарантована нашими високими стандартами». 

 «Це не є доречним у країнах... де немає політичного консенсусу стосовно того, 
що надання безоплатної правової допомоги є відповідальністю держави, і, 
відповідно, де не немає «міністерства-спонсора»». 

Принцип 15 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, як і 
всі інші групи та органи, що входять до системи правосуддя, відіграє важливу роль у 
наданні інформації уряду, парламенту і громадськості, яка допомагає забезпечити 
ефективність системи правосуддя в цілому; в тому числі інформації про те, в яких 
саме сферах система не забезпечує належного доступу до правосуддя. 

 

Коментар 

Цей принцип говорить про те, що, з урахуванням незалежності, орган, який здійснює 
управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має хороші можливості 
для надання інформації уряду, парламенту і громадськості про функціонування 
системи правосуддя в цілому. Як невід’ємна зацікавлена сторона системи 
правосуддя, орган, який здійснює управління процесом надання правової допомоги, 
має хороші можливості для виконання ключової ролі у моніторингу та оцінюванні, а 
також визначенні можливостей та викликів, які у свою чергу можуть вплинути на 
політику надання безоплатної правової допомоги. 

Тут є певне співпадіння із Принципом 1 стосовно витрат і переваг надання безоплатної 
правової допомоги; оцінювання впливу надання безоплатної правової допомоги; а 
також оцінювання впливу безоплатної правової допомоги на нові законодавчі 
ініціативи та ініціативи щодо політик. Є також певний збіг з Принципом 2 щодо 
встановлення бюджету правової допомоги; потреби в належному інформуванні 
розробників політики завдяки свідченням/ фактам різних зацікавлених сторін; а 
також ролі органу, який здійснює управління у сфері безоплатної правової допомоги, 
у цьому процесі. 

 

Аналіз 

Як і в попередньому принципі, понад 80% респондентів погодилися з цим принципом, 
понад 10% – не погодилися, інші респонденти не висловили своєї думки. 
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Одна Правова спільнота (law society), яка погодилася, прокоментувала так: 

 «Ми погоджуємося з Принципом 15, але із запереченням, що орган, який здійснює
управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має бути, як мінімум
незалежним, від уряду. У нашій юрисдикції, де таким органом є установа
Міністерства юстиції, [вона] не надає з готовністю інформацію щодо того, де
система не забезпечує достатнього доступу до правосуддя».

 «Рамки моніторингу та оцінювання є корисним інструментом для забезпечення
ефективності послуг правосуддя, у т.ч. забезпечення якості послуг надавачами
правової допомоги».

Деякі з респондентів, які не погодилися, зробили це, оскільки вважають, що 
створення установи з питань безоплатної правової допомоги не є необхідним, а один 
респондент прокоментував так: 

 «Теза про надання інформації уряду не відповідає всім юрисдикціям. Та надання
інформації громадськості є чудовою практикою».

Принцип 16 

Принципи 9 та 12 «Принципів та керівних настанов ООН щодо доступу до безоплатної 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя» мають застосовуватися до 
всіх сфер надання безоплатної правової допомоги, зокрема в цивільних, 
адміністративних та сімейних справах. 

Коментар 

Цей принцип спрямований на розширення принципів і керівних настанов ООН щодо 
доступу до безоплатної правової допомоги у системі кримінального правосуддя: 
Принципу 9 (стосовно засобів правового захисту та гарантій) і Принципу 12 (стосовно 
незалежності та захисту надавачів послуг з безоплатної правової допомоги) на 
надання правової допомоги в цивільних, адміністративних і сімейних справах. 

Принцип 9 ООН передбачає: 

«Держави мають встановити дієві засоби правового захисту і гарантії, що 
застосовуються, якщо доступ до безоплатної правової допомоги неможливий, 
затримується чи в ньому відмовлено, або якщо особи не були адекватно 
поінформовані про своє право на отримання безоплатної правової допомоги».  

Принцип 12 ООН передбачає: 

«Держави мають забезпечити те, що надавачі безоплатної правової допомоги 
можуть результативно, вільно та незалежно провадити свою діяльність. 
Зокрема, держави мають забезпечити, що надавачі БПД здатні виконувати усі свої 
професійні функції без ризику залякування, створення перешкод, переслідування 
або неналежного втручання; мають можливість подорожувати, проводити 
консультації та зустрічі зі своїми клієнтами вільно та в умовах повної 
конфіденційності як у межах своєї країни, так і за кордоном, а також мають 
можливість вільно отримувати доступ до матеріалів звинувачення та інших 
відповідних документів; та не страждають від і не зазнають залякування 
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кримінальним переслідуванням або адміністративними, економічними чи іншими 
санкціями за будь-які дії, вчинені відповідно до визнаних професійних обов’язків, 
стандартів та етики». 

Аналіз 

Одну відповідь було важко інтерпретувати. Всі інші респонденти погодилися з цим 
принципом, оскільки принципи ООН стосуються, де це прийнятно, і 
адміністративного, цивільного та сімейного права, або їх можна адаптувати, не 
втрачаючи їхньої мети. Враховані коментарі: 

 «Імплементація в [нашій країні] узгоджується зі згаданими принципами та
керівними настановами ООН в усіх видах справ (цивільних, адміністративних та
кримінальних)».

 «Це та сфера, де [наша] система правової допомоги в цілому функціонує
належним чином».

 «Так, ми погоджуємося з тезами, зазначеними у Принципі 16, але за умови
внесення незначних поправок, для їх пристосування до надання безоплатної
правової допомоги у цивільних справах».

 «Ми погоджуємося з Принципом 16, якщо безоплатна правова допомога
надається лише адвокатами (lawyers), і при цьому кожен адвокат має доступ до
діяльності з надання безоплатної правової допомоги, а клієнт сам може обрати
адвоката».

 «Запитання, в якому наведено Принцип 9 про те, що у безоплатній правовій
допомозі не може бути "відмовлено", стосується того, чи потрібно його
поширювати на безоплатну правову допомогу у сімейних та цивільних справах».
Моя відповідь є такою: хоча було б чудово дозволити надання безоплатної
правової допомоги в усіх питаннях у цивільних та сімейних справах, але це
нереально; крім того, є певні питання, де безоплатна правова допомога може
бути не потрібною. Однак я розумію, що це запитання можна витлумачити
інакше. Тобто, основне питанням полягає в тому, що, як вказано у Принципах 9
та 12 ООН, держави мають забезпечити відсутність корупції у системі надання
безоплатної правової допомоги у кримінальних справах. І питання полягає в
тому, чи ми погоджуємося з тим, що держави також мають працювати над
забезпеченням відсутності корупції у системі надання безоплатної правової
допомоги у цивільних та сімейних справах. Якщо це суть питання, то, звичайно,
відповідь має бути «так».

Принцип 17 

Критерії та порядок надання безоплатної правової допомоги мають бути чіткими, 
прозорими та опублікованими. Опоненти у справі, в якій особа подала заяву на 
отримання безоплатної правової допомоги, мають право подати протест до органу, 
який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги. Проте 
рішення мають бути прийняті незалежно та відповідно до опублікованих критеріїв і 
процедур. 
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Принцип 18 

Критерії та порядок розподілу справ між надавачами послуг з безоплатної правової 
допомоги мають бути чіткими, прозорими та опублікованими. Розподіл справ слід 
здійснювати незалежно від судів та учасників з другої сторони (наприклад, у захисті 
державних органів або приватних осіб у цивільних справах) та відповідно до 
опублікованих критеріїв та процедур. Має бути опублікована анонімна інформація 
про те, як справи було розподілено, про права відводу присяжного та регулярний 
аудит. 

Принцип 19 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
бути незалежним та захищеним від втручання (або спроби втручання) уряду, засобів 
масової інформації, інших юристів та ін. у прийняття рішення стосовно надання 
правової допомоги та розподілу діяльності. 

Коментар 

Ці три принципи сфокусовані на критеріях і процедурі надання безоплатної правової 
допомоги та розподілу справ, а також на запобіганні втручанню в рішення щодо 
надання правової допомоги. Роль (якщо така є) професійних організацій адвокатів в 
управлінні наданням безоплатної правової допомоги (зокрема, надання безоплатної 
правової допомоги та розподіл справ) була більш детально описана вище. Є також 
певний збіг принципів щодо обсягів сфери застосування безоплатної правової 
допомоги та права на отримання безоплатної правової допомоги. 

У цьому контексті ми зауважимо, що публічність та прозорість також може мати 
важливе значення для розвитку довіри – адже правосуддя має не лише здійснитися, 
має бути видно, що це відбувається.  

Аналіз та обговорення 

10% з числа тих, хто брали участь у консультаціях, не відповіло на це запитання. 

Серед інших респондентів не виникло жодних розбіжностей, хоча деякі 
прокоментували, що Принцип 18 не застосовується у їхніх юрисдикціях, оскільки 
клієнти обирають своїх адвокатів, а не отримують призначених, інші ж 
прокоментували так: 

 «У [нашій юрисдикції] існують автоматизовані системи для призначення
адвокатів у справах в рамках безоплатної правової допомоги. Такі системи
працюють на основі системи балів (scoring system), яка є прозорою, що
забезпечує рівний розподіл справ між надавачами БПД».

 «[Професійна організація] частково погоджується з Принципом 17: критерії та
процедури надання безоплатної правової допомоги мають бути чіткими,
прозорими та опублікованими, а рішення мають прийматися на підставі оцінки
заявки відповідно до послідовного застосування критеріїв і процедур. Проте
[ми] вважаємо, що не є прийнятним дозволяти опонентам подавати протести
до органу управління у сфері надання безоплатної правової допомоги щодо
заявок іншої сторони на отримання безоплатної правової допомоги... «У
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контексті сімейних та цивільних справ особи можуть подавати заявку на 
отримання безоплатної правової допомоги після обрання ними адвоката. Якщо 
вони не можуть зробити цього самостійно, то орган з надання безоплатної 
правової допомоги (Legal Aid Services) сприяє пошуку надавача послуг БПД. Після 
чого останній від імені заявника подає заявку на отримання безоплатної 
правової допомоги. Щодо заяв у справах щодо опікунства над дітьми, деякі 
попередні етапи процедури мають бути виконані особисто заявником...». 

Принцип 20 

Для забезпечення того, щоб прагнення встановити розумні робочі відносин з 
міністерством-спонсором не загрожувало інституційній, операційній або фінансовій 
автономії, Рада, Голова та Виконавчий Директор будь-якого органу, який здійснює 
управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, повинні мати надійну 
гарантію збереження посади. 

Коментар 

Шляхом пропонування гарантії збереження посади Раді, Голові та Виконавчому 
Директору будь-якого органу, який здійснює управління у сфері надання безоплатної 
правової допомоги, цей принцип спрямовано на мінімізацію ризику того, що 
створення гарних стосунків між органом, який здійснює адміністрування у сфері 
надання безоплатної правової допомоги, та міністерством, яке забезпечує 
фінансування, не превалюватиме над належним процесом прийняття рішень і 
надання рекомендацій, не заважатиме цьому. 

Аналіз та обговорення 

Понад 70% респондентів погодилися з цим принципом, майже 15% – не погодилися, 
інші респонденти не висловили своєї думки. 

Ті, хто погодився, прокоментували так: 

 «Асоціації адвокатів, які є органом, відповідальним за управління у сфері
надання безоплатної правової допомоги, абсолютно автономні в [нашій
юрисдикції]; міністерство юстиції (міністерство-спонсор) наразі не має жодних
повноважень щодо призначення на посади в асоціаціях адвокатів».

 «У [нашій юрисдикції] управління у сфері надання безоплатної правової
допомоги здійснює держава. У нас немає Ради, посади голови або виконавчого
директора не передбачені [нашою] системою».

 «Я підтримую цю пропозицію, але маю зауважити, що заборонені дії занадто
часто є стандартними методами залякування, що застосовуються
законодавчими органами в [цій країні] і навіть інколи [законодавцями],
особливо членами однієї з двох основних політичних партій».

Ті, хто не погодився, надали такі коментарі: 

 «Надійна гарантія збереження посади зумовлена тим, що судді в [цій країні, які
відповідають за надання безоплатної правової допомоги], отримують свою
посаду безстроково».
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 «Якщо виконавчий директор органу, який здійснює управління у сфері надання
безоплатної правової допомоги, є некомпетентним, а ті, хто мають отримувати
безоплатну правову допомогу, її не отримують через неправильні дії
адміністрації. Такий виконавчий директор не повинен мати «гарантії збереження
посади», адже це означатиме неможливість його заміни».

 «У [цій юрисдикції] таке швидше призведе до недостатньої звітності та
прозорості, ніж до запобігання неналежному впливу чи корупції».

 «Ми погоджуємося зі змістом, вкладеним у Принципі 20 щодо захисту автономії
органу управління. Проте є різні причини, через які може виникнути потреба у
звільненні Голови або Виконавчого директора органу управління, які не
пов’язані зі збереженням незалежності установи. Ризик Принципу 20 полягає в
тому, що він може ускладнити процес зміни некомпетентного керівництва. Але
ми не можемо запропонувати жодної конкретної альтернативної пропозиції».

Принцип 21 

Надавач, який має бажання здійснювати надання безоплатної правової допомоги, 
повинен бути кваліфікованим для вирішення проблем відповідної галузі права 
завдяки наявності досвіду або професійного навчання, а також має розуміти і бути 
ознайомленим із системою надання безоплатної правової допомоги та її 
функціонуванням. 

Принцип 22 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
здійснювати консультації з професійними організаціями адвокатів, а також із 
міністерством-спонсором для визначення належного рівня кваліфікації, про яку 
йдеться у принципі 21, але повинен мати обов’язок самостійно встановлювати такий 
стандарт відповідно до опублікованих критеріїв та процедур. 

Коментар 

Ці дві пропозиції сфокусовано на кваліфікації, необхідній для надання безоплатної 
правової допомоги та на процесі встановлення відповідних стандартів. 

У сферах, які покриває безоплатна правова допомога, не завжди залучалися 
адвокати, а ті, в кого немає попереднього досвіду надання безоплатної правової 
допомоги, можуть не розуміти специфічних вимог системи та тристоронню природу 
відносин між надавачем безоплатної правової допомоги, клієнтом та органом, який 
здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги. Дуже важливо, 
щоб надавачі БПД розуміли свої конкретні зобов’язання перед клієнтами, які часто є 
вразливими та мають обмежені ресурси. 

Вимоги отримання кваліфікації адвоката дедалі частіше вважаються недостатніми 
для забезпечення здатності надавати безоплатну правову допомогу. Особи, які 
здійснюють управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, зазвичай 
мають більші очікування. Таким чином, мета Принципу 21 полягає в тому, аби чітко 
прояснити, що органи, які здійснюють управління у сфері надання безоплатної 
правової допомоги, мають право з самого початку вимагати підтвердження 
достатньої кваліфікації та відповідності стандартам. 
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Тоді головним питанням стає те, як саме надавачі можуть продемонструвати 
достатню компетентність, яким саме є належний рівень кваліфікації, і хто має 
відігравати роль у встановленні відповідних стандартів. Принцип 22 спрямований на 
те, щоб інтереси правосуддя та клієнта не були випадково розбавлені/ ослаблені 
інтересами уряду чи юристів. 

Аналіз та обговорення 

75% респондентів погодилися з Принципом 21, але підтримка Принципу 22 була 
порівняно низькою, на рівні 65%. Ті, хто не погодився з принципами, зробили це з 
різних причин, як показують наступні коментарі: 

 «Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової
допомоги, не лише повинен, а й зобов’язаний консультуватися з професійними
організаціями адвокатів щодо встановлення належного рівня кваліфікації».

 «В цілому ми погоджуємося з Принципом 21 і не маємо заперечень щодо
системи в [нашій юрисдикції], де надавачі послуг з безоплатної правової
допомоги мають отримати затверджене «підтвердження якості» (quality mark)».

 «Ми погоджуємося, що орган управління має консультуватися з організаціями,
які представляють адвокатів, щодо подальших кваліфікаційних вимог. Часто це
є суперечливим; з одного боку кваліфікаційні вимоги до спеціалістів можуть
бути виправдані метою захисту найбільш уразливих клієнтів, а з іншого боку,
інші адвокати можуть мати небезпідставне занепокоєння з приводу додаткових
витрат, пов’язаних з цим, особливо коли рівень оплати за надання безоплатної
правової допомоги є дуже низьким».

 «Стосовно Принципу 22, ми вважаємо, що стандарт мають встановлювати
адвокати».

 «В цілому ми погоджуємося з цими принципами. Під час встановлення
мінімальних стандартів важливо забезпечити збалансованість вимог, які не
мають демотивувати або створювати необґрунтованих перешкод для участі у
системі безоплатної правової допомоги».

 «Якщо існують особливі кодекси поведінки чи інші вимоги, вони не мають
суперечити вимогам, встановленим професійними організаціями. Професійні
організації мають нести основну відповідальність за регулювання діяльності
юристів».

 «У [цій країні] адвокат має заповнити форму заявки на погодження (approval
application form) та продемонструвати навички та кваліфікацію у конкретних
сферах (залежно від того, він/вона бажає працювати під керівництвом інших чи
бути основним постачальником послуги) для надання послуг з безоплатної
правової допомоги».

 «Асоціації адвокатів/юристів з великою кількістю зареєстрованих членів
проводять власні тренінги з надання безоплатної правової допомоги (у
кримінальних та цивільних справах) та щодо певних конкретних питань
(насильство в сім’ї, права дітей тощо). Навчальний центр [яким керує
парасольковий професійний орган] надає підтримку в таких питаннях асоціаціям
адвокатів з меншою кількістю членів... Стандарти і критерії мають визначатися
щодо кваліфікації надавачів послуг, але це має бути на розсуд асоціацій
адвокатів, а не уряду».
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 «Адвокати, що надають безоплатну правову допомогу, мають відповідати тим
самим професійним стандартам, що й адвокати, які працюють з більш
заможними клієнтами. Органи управління у сфері надання безоплатної правової
допомоги не повинні мати можливості знижувати професійних стандартів для
ведення діяльності з надання безоплатної правової допомоги клієнтам, але вони
можуть вимагати спеціальної підготовки для ведення чутливих справ».

 «Принцип 21 передбачає, що кваліфікація для надання послуг з безоплатної
правової допомоги може бути отримана завдяки досвіду або навчанню. Нам
здається, обидва елементи необхідні, адже лише досвід або лише навчання самі
по собі не є достатніми для такої діяльності».

Принцип 23 

Адвокати, що надають безоплатну правову допомогу, зобов’язані діяти відповідно до 
свого професійного кодексу поведінки. 

Коментар 

Деякі клієнти безоплатної правової допомоги, з числа вразливих груп, можуть не мати 
знань/впевненості для оскарження неякісної правової послуги. Тому цей принцип 
прагне сприяти розумінню надавачами безоплатної правової допомоги конкретних 
зобов’язань перед своїми клієнтами у контексті їхньої вразливості та обмежених 
ресурсів. Відповідного до цього принципу, ми вважаємо, що професійних кодексів 
поведінки буде достатньо для захисту всіх клієнтів, зокрема й клієнтів з уразливих 
груп. 

Аналіз 

Понад 95% респондентів погодилися з цим принципом, ніхто не висловив 
заперечення, і майже 5% респондентів не висловило своєї думки. 

Було надіслано лише один коментар про те, що принцип не є достатньо конкретним.  

Принцип 24 

Модельні стандарти практики надання безоплатної правової допомоги у справах 
цивільного, адміністративного та сімейного права мають бути розроблені 
відповідними комітетами Міжнародної асоціації юристів (IBA) відповідно до 
прикладів, наведених у Принципах та керівних настановах ООН щодо доступу до 
правової допомоги у системі кримінального правосуддя для тих, хто здійснює захист 
у кримінальних справах. 

Коментар 

Ця пропозиція передбачає розробку типових стандартів практик для допомоги 
країнам, які впроваджують або покращують систему надання правової допомоги, 
розробки відповідних критеріїв щодо кваліфікації та якості. Вони мають враховувати 
велику різноманітність обставин, у яких надавачі послуг з правової допомоги 
практикують у всьому світі, для відповідності вимогам різних юрисдикцій.  
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Аналіз та обговорення 

65% респондентів погодилися з Принципом 24, майже 20% – не дали чіткої відповіді, 
інші респонденти не погодилися. 

Водночас, не залежно від того, в якій частці опинилися респонденти, застереження у 
них були подібними. Проте респонденти у кожній із груп висловили схожі 
побоювання: 

 «Це буде змістовним і складним завданням, але необхідним, якщо Міжнародна
асоціація адвокатів (IBA) планує розробити стандарти, які відповідатимуть
вимогам кожної юрисдикції та які не ігноруватимуться (безумовно
незаслужено) як ще одна спроба Міжнародної асоціації адвокатів (IBA)
нав’язати «англійські» політики та практики для всього світу».

 «Ми вважаємо, що наша практика у згаданих сферах, імовірно, буде дуже
схожою на таку практику в будь-якій іншій юрисдикції. Взаємне збагачення
практик шляхом добровільного обміну має набагато більші шанси на
досягнення корисного результату».

 «Так, але стандарти можуть бути надто забюрократизованими і тому
відірваними від реальної практики; [також] «універсальні» стандарти можуть не
відповідати всім культурам, країнам та юрисдикціям однаковою мірою, тобто є
проблема виникнення "культурного імперіалізму"».

 «Ми хочемо запропонувати, аби в разі розробки будь-яких модельних
стандартів практики, вони не були обов’язковими та містили значну свободу їх
застосування для врахування чималих відмінностей між історією та правовими
системами різних держав».

 «У нас немає фіксованого погляду щодо розробки стандартів практик,
враховуючи відмінності різних юрисдикцій, важко зрозуміти, як такі стандарти
можуть виходити за межі основних принципів».

 «Можливо [цей принцип] буде важко застосувати на практиці. У більшості
юрисдикцій є власні стандарти практики, і для країн могло би бути більш
корисним краще розглядати юрисдикції, які схожі на їхні, а не намагатися
розробити універсальні стандарти практики. У [цій країні] стандарти практики
були розроблені спільно з Правовою спільнотою (Law Society), вони добре
розписані та стосуються усіх надавачів безоплатної правової допомоги».

Принцип 25 

Послуги безоплатної правової допомоги можуть бути надані різними способами, 
наприклад, приватними адвокатами або адвокатами, які працюють безпосередньо з 
органом, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги. 
Наприклад, відсутність членства у професійній організації адвокатів, з урахуванням 
характеру зайнятості, не може використовуватися для недопуску таких осіб до 
виконання діяльності з надання безоплатної правової допомоги, на виконання якої в 
іншому разі вони мають право. Однак усі надавачі безоплатної правової допомоги 
мають дотримуватися визначених стандартів якості та етики, незалежно від наявності 
в них членства в професійній організації адвокатів. 
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Коментар 

Цей принцип передбачає, що належні послуги безоплатної правової допомоги можуть 
бути надані у різний спосіб, наприклад, завдяки приватній практиці або штатними 
співробітниками; і що рішення стосовно того, як надавати БПД, має залежати від 
місцевої специфіки. Членство у професійній організації адвокатів не повинно бути 
обов’язковою умовою для надання послуг з безоплатної правової допомоги. Існують 
юрисдикції, де штатні адвокати не мають права бути членами професійних 
організацій адвокатів, а в інших – мають таке право, тому це місцева специфіка, яку 
слід враховувати. Більше того, спеціалізовані організації громадянського суспільства 
часто надають важливі послуги безоплатної правової допомоги і можуть бути кращим 
вибором для представлення клієнтів у певних правових сферах. Ключовий момент 
тут полягає в тому, що всі надавачі послуг безоплатної правової допомоги повинні 
мати професійну автономію та дотримуватися встановлених стандартів якості й 
етики. Крім того, хоча вибір клієнта навряд чи буде можливим за умови звернення до 
штатних співробітників, клієнт усе одно має право сподіватися на компетентність і 
професіоналізм. 

Аналіз 

Майже 60% респондентів погодилися з цим принципом, понад 30% – не погодилися, 
інші респонденти не висловили своєї думки, що робить цей принцип, безумовно, 
найбільш суперечливим.  

Коментарі включали такі: 

 «Послуга має завжди надаватися адвокатами для гарантування її якості та
належного етичного контролю».

 «Неможливо буде притягнути до відповідальності адвокатів, якщо вони не є
членами професійної організації».

 «На наш погляд, надавачі послуг з правової допомоги мають бути членами
професійної організації адвокатів. Якщо адвокати не члени мають право стати
надавачами послуг з правової допомоги, то є можливість того, що урядові
органи, які фінансують послуги, розглядатимуть це як засіб зменшення їхнього
зобов’язання надавати належні правові послуги клієнтам з обмеженими
фінансовими можливостями».

 «Це буде неприйнятним з правового погляду в юрисдикціях, у яких членство в
асоціації адвокатів є обов’язковим».

 «У [цій юрисдикції] надавачі юридичної послуг з правової допомоги мають бути
адвокатами, що займаються приватною практикою, а також бути членами
асоціації адвокатів у своєму місті.

Щодо штатних юристів/адвокатів (in-house lawyers) немає вимоги щодо
членства в асоціаціях адвокатів для здійснення своєї практики, водночас вони не
можуть надавати безоплатну правову допомогу».

 «Цей принцип може спричиняти плутанину для [нашої країни], де всі адвокати,
які займаються юридичною практикою, повинні мати ліцензію та зобов’язані
дотримуватися етичних стандартів провінційних і територіальних правових
спільнот (law societies), при цьому членство у [національній професійній
організації] не є обов’язковим...».
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 «Цей принцип не підходить для [нашої країни], оскільки [тут] кожен адвокат має
бути зареєстрованим членом місцевої асоціації адвокатів, а також [національної
професійної організації] для здійснення юридичної практики».

 «У нас не виникає заперечень стосовно принципу про те, що всі надавачі мають
нести відповідальність згідно з визначеними стандартами».

 «У [цій юрисдикції] оплата в рамках безоплатної правової допомоги доступна
для персоналу без кваліфікації адвокатів/юристів у правових центрах (Law
Centers) та/або офісах адвокатів, та лише у вигляді половини ставки, яка
виплачується персоналу з відповідною кваліфікацією. Коли це було введено 15
років тому, передбачалося, що це матиме суттєвий вплив на демографічний
стан юридичних фірм, але цього не відбулося. Ми підозрюємо, це пов’язано з
тим, що роль персоналу без кваліфікації адвокатів/юристів, природньо
переходить до допоміжної ролі, а не ролі основного виконавця, і що такі фахівці
мають обмежену сферу діяльності в умовах обмеженого бюджету».

Принцип 26 

Орган, який здійснює управління у сфері надання безоплатної правової допомоги, має 
запровадити ефективну систему оцінювання якості діяльності. Таке оцінювання як 
найкращий спосіб забезпечення якості має враховувати показники результатів (які 
оцінюють, наприклад, шляхом проведення аудиту або аналізу діяльності колеги – 
колегою (peer review), а не показники внесків (наприклад, досвіду або наявності 
спеціальної професійної підготовки). 

Коментар 

Цей принцип сфокусовано на моніторингу та оцінюванні матеріалів окремих справ. 
Докази наявності відповідної підготовки або компетентності необхідні для 
оцінювання якості та становлять належну мінімальну вимогу для виконання діяльності 
з надання безоплатної правової допомоги. Проте моніторинг та оцінювання 
(наприклад, шляхом проведення аудиту або аналізу діяльності колеги-колегою за 
принципом рівний–рівному (peer review) необхідні для гарантії дотримання 
належного стандарту, особливо якщо успіх не є прийнятним критерієм для оцінки. 

Аналіз та обговорення 

65% респондентів погодилися з Принципом 26; понад 20% – не погодилися, інші 
респонденти не висловили своєї думки, тому це ще один суперечливий принцип. 

Коментарі щодо принципу були абсолютно різними по суті, від занадто широких до 
занадто вузьких; від відсутності потреби у ньому до виключної відповідальності за 
вказане професійної організації, а саме: 

 «Я погоджуюся з цим принципом, але я би видалив друге речення, яке
представляє надто спрощений, хоч і не помилковий погляд на якість правових
послуг. Просто оцінювання не гарантує якості. Набагато більше факторів мають
значення, навіть значно більше, ніж можна було би включити у твердження, що
наводиться у цьому важливому принципі».

 «У [цій юрисдикції] адвокати подають звіти в асоціації адвокатів про обов’язки,
які вони виконували у сфері безоплатної правової допомоги. Крім того,
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відповідно до Кодексу адвокатів, кожна асоціація адвокатів подає до 
[національної професійної організації] наприкінці кожного року інформацію про 
надання безоплатної правової допомоги». 

 «Обидва типи вимог мають важливе значення для оцінювання якості послуги:
вимірювання якості роботи та рівня підготовки для надання цілісної послуги».

 «Потрібною є ефективна система вимірювання якості; втім, якість не
забезпечується якщо здійснюється моніторинг лише внесків, або лише
результатів-продуктів – розглядатися має і те, й інше ».

 «[Професійна організація] погоджується, що орган, який здійснює управління у
сфері надання безоплатної правової допомоги, має запровадити дієву систему
оцінювання якості безоплатної правової допомоги. [Тут] Міністерство юстиції
управляє системою забезпечення якості, яка включає щорічний аудит обраних
надавачів безоплатної правової допомоги. Політика проведення аудитів
визначає процес оцінювання низки матеріалів, обраних для аудиту. Якість і
цінність послуг з надання безоплатної правової допомоги перевіряють на
відповідність як загальним вимогам, так і особливим вимогам, які зумовлені
певними справами. Вони можуть включати оцінювання якості наданих
рекомендацій і представництва, ведення справ/ документування процесу
(record keeping), комунікації з клієнтом, надання інструкцій та підготовку,
поведінку та поради, а також зобов’язання відповідно до правил поведінки та
обслуговування клієнтів (Conduct and Client Care Rules)».

 «Професійні організації адвокатів мають запровадити дієву систему оцінювання
якості роботи з точки зору самоврядування адвокатів».

 «[Це] робота для професійної організації адвокатів, а саме, супервізія/ нагляд за
роботою адвокатів для забезпечення якості діяльності. У [цій юрисдикції],
Міністр юстиції призначає у кожному суді певну кількість адвокатів, які
зобов’язані вести у суді справи клієнтів в рамках безоплатної правової
допомоги... Проте клієнт може обрати іншого адвоката, якого не було
призначено. На практиці суд майже ніколи не відмовляє у призначенні адвоката,
запропонованого клієнтом. Під час судового розгляду суд визначає гонорар
адвоката. У зв’язку з цим суд також враховуватиме якість роботи і результат
розгляду справи».

 «[Наша асоціація адвокатів (bar)] вважає, що це може суперечити принципу
незалежності адвокатів, якщо держава в цілому «оцінюватиме» адвокатів за
якістю та результатами, що є умовами для діяльності з надання безоплатної
правової допомоги. Тому, відправною точкою має бути визнання того, що якщо
особа є кваліфікованою для того, аби бути адвокатом, це означає, що ця особа
має також кваліфікацію для надання безоплатної правової допомоги. Інші
механізми, такі як публічні санкції Дисциплінарної колегії/ради адвокатів, мають
надавати клієнтам необхідну інформацію для обрання ними потрібного
адвоката. Крім того, у конкретних випадках завжди є можливість подати скаргу
в Дисциплінарну колегію/раду».

 «Якщо створено вільний доступ до безоплатної правової допомоги для всіх
адвокатів, а клієнт матиме право вільно обирати свого адвоката, потреби в
таких оцінках не виникне».

 «Ми погоджуємося, що орган управління повинен мати дієві системи для
вимірювання якості безоплатної правової допомоги. Загалом ми згодні, що
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найбільш показовим є оцінювання результатів, це дає найкращі індикатори. 
Проблема полягає в тому, як на практиці ефективно вимірювати такі результати. 
Успішні результати не обов’язково свідчать про якість; ті, хто працюють у 
простих справах, матимуть кращі результати, аніж ті, хто надає допомогу у 
більш складних, де результат часто невідомий». 

 «У нас виникають побоювання щодо надмірно старанного аудиту, що створить
непропорційний адміністративний тягар для надавачів безоплатної правової
допомоги. Аудити стосуються, перш за все, контролю витрат, і надавачі, які
програють справи, не обов’язково це роблять через погану якість своєї роботи».

 «Ми вважаємо, що огляд/аналіз колегами (peer review) може запропонувати
найкраще вимірювання якості, за умови, що такі колеги є відповідним чином
підготовленими та існують дієві системи для валідації результатів, аби
пересвідчитися, що всі ті, хто здійснює оцінювання в рамках «огляду колегами»
(peer review), використовують для цього однакові стандарти. Також має існувати
дієве право на подання апеляції для оскарження визначеного в результаті
оцінювання рейтингу. Наш досвід... свідчить про те, що здійснення «огляду
колегами» (peer review) потребує багато коштів, тому [орган з питань
безоплатної правової допомоги] використовує її лише періодично. Також
можуть виникати проблеми з наймом фахівців, які братимуть участь у «огляді
колегами» (peer review), які відповідають прийнятному стандарту».

Принцип 27 

Особи, які надають виключно або переважно послуги безоплатної правової 
допомоги, мають отримувати оплату відповідно до галузевих стандартів для 
залучення висококваліфікованих надавачів та розвитку експертизи/компетентності в 
секторі, а отже, для створення цінності за гроші (value for money), незалежно від того, 
чи адвокати працюють за наймом і отримують за це заробітну плату, чи вони надають 
допомогу, займаючись приватною практикою. 

Коментар 

Тут є зв’язок із Принципом 2, який стосується питання винагороди за діяльність з 
надання безоплатної правової допомоги у контексті формування бюджету 
безоплатної правової допомоги, а також ставить запитання щодо того, чи є потреба у 
незалежному оцінюванні належних рівнів оплати. 

Аналіз та обговорення 

Понад 80% респондентів погодилися з цим принципом, понад 5% – не погодилися, інші 
респонденти не висловили своєї думки. Коментарі «за» і «проти» були зумовлені 
специфікою країн: 

 «Ми хотіли б зазначити, що в [цій країні] немає адвокатів, які надають виключно
безоплатну правову допомогу».

 «Як юрист, який протягом першого року своєї практики вів справи
малозабезпечених обвинувачених, яким суд призначав адвоката, за такими
низькими ставками, що фактично за рівнем доходу сам міг би отримати право
на безоплатну правову допомогу, я погоджуюся з принципом; але маю
зазначити, що ймовірність цього в реальності насправді є дуже низькою в
деяких юрисдикціях, особливо в [цій]».
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 «Ми хотіли би трохи більше прокоментувати цей принцип, оскільки він дозволяє 
висловити свої міркування з двох питань, які, як нам здається, важливі для 
надання правових послуг у сферах, де надається безоплатна правова допомога. 
Ці питання пов’язані з відшкодуванням судових витрат і стягненням судових 
зборів. Що стосується першого питання, то практика надання безоплатної 
правової допомоги у сферах публічного та адміністративного права [тут] 
підтримується та субсидується завдяки покриттю судових витрат, коли сторона 
виграє. Адвокат, який практикує у цій сфері, може погодитися з порівняно 
низькою оплатою за надання БПД, якщо він знає, що в разі перемоги у справі 
отримає оплату за комерційною ставкою. Така схема стимулює вибір 
обґрунтовано успішних справ та зменшує бажання розглядати «слабкі» справи. 
Будь-який підхід до фінансування безоплатної правової допомоги, який не 
враховує важливості відшкодування судових витрат, може вважатися 
неповним. Те саме стосується підходу, який не враховує судових зборів. До 
введення надто високих судових зборів адвокати мали можливість надавати 
свої послуги на спекулятивній основі тим особам, які перевищили ліміт ресурсів, 
аби мати право на безоплатну правову допомогу, але не мали достатньо 
ресурсів для оплати приватних правових послуг. Необхідність оплати великих 
судових зборів виключає таку можливість, і, для певної, хоча можливо і 
невеликої, групи осіб це унеможливлює доступ до правосуддя. Ми посилаємося 
на наш відгук до Принципу 5 вище». 

 «[Професійна організація] вважає, що дуже важливо, аби система безоплатної 
правової допомоги забезпечувала справедливу винагороду для тих, хто виконує 
роботу. Наразі є реальні побоювання щодо економічної життєздатності 
діяльності з надання безоплатної правової допомоги в [цій юрисдикції] через 
поточний рівень оплати, що призводить до втрати системою безоплатної 
правової допомоги адвокатів (зокрема, адвокатів вищого рівня /senior lawyers). 
Втім, це відомо, що урядам часто доводиться обирати серед різних/ 
конкуруючих пріоритетів, що потребують фінансування, і, в тому числі, в інших 
сферах (охорона здоров’я, освіта тощо), що впливає на фінансування, доступне 
для надання безоплатної правової допомоги».  
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6 Фахівці та організації, які зробили 
свій внесок у розробку документу  

Нижче наведено перелік фахівців та організацій, які долучилися до розробки цього 
документу. Імена зазначаються в алфавітному порядку за прізвищем, організації – за 
країнами чи.  

 

Professor Alves Cleber, Brazil Алвес Клебер, професор, Бразилія 

Mark Benton QC, Canada Марк Бентон, королівський адвокат, 
Канада 

Canadian Bar Association Канадська асоціація адвокатів 

Colombian Chamber of Legal Services Колумбійська палата правових послуг 

Norman Clark, United States Норман Кларк, США 

Danish Bar and Law Society Данська асоціація адвокатів та правова 
спільнота  

Bar Council of England and Wales Рада адвокатів Англії та Уельсу 

Law Society of England and Wales Правова спільнота Англії та Уельсу 

Finnish Bar Association Фінська асоціація адвокатів 

Flemish Bar Council Фламандська рада адвокатів 

German Bar Association Німецька асоціація адвокатів 

German Federal Bar Федеральна асоціація адвокатів 
Німеччини 

Georgia Harley, World Bank Джорджія Харлі, Світовий банк 

Japan Federation of Bar Associations Японська федерація асоціацій адвокатів 

Korean Bar Association and KBA Legal 
Aid Сenter 

Корейська асоціація адвокатів та центр 
правової допомоги Корейської асоціації 
адвокатів 

Navaz Kotwal, India Наваз Котвал, Індія 

Peter Koves, IBA Bar Issues Commission Пітер Ковз, Комісія з питань діяльності 
адвокатури Міжнародної асоціації 
адвокатів 

Stephane Leyenberger, France Стефан Лайєнбергер, Франція 

Sarah Long, World Justice Project Сара Лонг, Проект «Світове правосуддя» 

Martin McCallion, Northern Ireland 

 

Мартін МакКалліон, Північна Ірландія 

Bar of Northern Ireland Асоціація адвокатів Північної Ірландії 

Law Society of Ireland Правова спільнота Ірландії 
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Liam McCollum QC, Chairman, Bar of 
Northern Ireland 

Ліам Мак Колум, королівський адвокат, 
Асоціація адвокатів Північної Ірландії, 
голова 

Mongolian Bar Монгольська асоціація адвокатів 

Richard Miller, Head of Justice, Law 
Society of England and Wales  

Річард Міллер, керівник команди з 
питань правосуддя, Правова спільнота 
Англії та Уельсу 

Zaza Namaradze, Open Society 
Foundations 

 

Заза Намарадзе, Фундація «Відкрите 
Суспільство» 

New Zealand Law Society 

 

Правова спільнота Нової Зеландії 

Nigerian Bar Association 

 

Нігерійська асоціація адвокатів 

Bar of Northern Ireland Асоціація адвокатів Північної Ірландії 

Professor Alan Paterson, Strathclyde 
University 

 

Професор Алан Патерсон, Університет 
Стратклайду, Велика Британія 

Faculty of Advocates, Scotland 

 

Колегія адвокатів, Шотландія 

Law Society of Scotland 

 

Правова спільнота Шотландії 

Sang Ning, China 

 

Сан Нін, Китай 

Lucy Scott-Moncrieff, IBA Access to 
Justice and Legal Aid Committee 

 

Люсі Скотт-Монкріфф, Комітет з питань 
доступу до правосуддя та надання 
правової допомоги Міжнародної 
асоціації адвокатів 

Slovak Bar Association 

 

Словацька асоціація адвокатів 

 

Roger Smith, England and Wales 

 

Роджер Сміт (Roger Smith), Англія та 
Уельс 

Uganda Law Society Правова спільнота Уганди 

Committee on Legal Aid, Ukrainian 
National Bar Association 

Комітет з питань безоплатної правової 
допомоги при Національній асоціації 
адвокатів України 

The Bingham Centre for the Rule of Law Бінгемський центр з питань 
верховенства права, Велика Британія 

Peter van den Biggelaar, the 
Netherlands 

Пітер ван ден Біггелаар, Нідерланди 
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Vidhu Vedalankar, South Africa 

 

Відху Ведаланкар, Південна Африка 

Eugene H White, Australia 

 

Юджин Х. Уайт, Австралія 

Steve Zindel, New Zealand  

 

Стів Зіндел, Нова Зеландія 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




