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Забезпечення якості безоплатної правової допомоги є одним з 
принципів, на яких  ґрунтується державна політика у сфері надання 
безоплатної правової допомоги (стаття 5 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу») 

Міністерство юстиції затверджує стандарти якості надання 
безоплатної правової допомоги (пункт 10 частини першої статті 28 
Закону України «Про безоплатну правову допомогу») 

Оцінка якості, повноти та своєчасності надання адвокатами 
безоплатної вторинної правової допомоги здійснюється за 
зверненням органу (установи), уповноваженого законом на надання 
безоплатної правової допомоги, комісіями, утвореними для цієї 
мети радами адвокатів регіонів (частина друга статті 25 Закону 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») 

 

Законодавчі підстави розроблення і 
затвердження стандартів 



Залучення адвокатури до 
розроблення стандартів 

19 листопада 2013 року між Національною асоціацією адвокатів 
України та Міністерством юстиції України укладено Меморандум про 
співпрацю, що передбачає спільне розроблення стандартів 

22 листопада утворено робочу групу з розроблення стандартів якості 
надання безоплатної правової допомоги, до складу якої увійшли 
представники органів адвокатського самоврядування, науковці, 
адвокати, які надають безоплатну вторинну правову допомогу  

17 грудня 2013 року проект стандартів схвалено Радою адвокатів 
України 

Сторони Меморандуму продовжать спільну роботу  по розробленню 
стандартів в інших процесах 



Обрані підходи щодо формування 
стандартів 

Затверджені Міністерством юстиції стандарти якості надання 
безоплатної вторинної правової допомоги: 

мають включати перелік дій захисника на кожній стадії 
кримінального процесу; 

матимуть метою свого впровадження: 
– своєчасність надання безоплатної вторинної правової допомоги; 

– забезпечення методичної підтримки адвокатів та підвищення їх професійного рівня  

– ефективне використання державних коштів  

мають бути обов'язковими для адвокатів  системи БПД; можуть 
використовуватися іншими адвокатами; 

мають бути чітко сформульованими і містити посилання на 
відповідні джерела права і види документів, перевірка яких 
забезпечить можливість оцінювання; 

мають бути вичерпними. 

 

 

 



Структура стандартів 

Визначення поняття стандартів, принципів, на яких вони 
ґрунтуються, мети розроблення і впровадження стандартів, кола 
суб'єктів, які застосовуватимуть стандарти у своїй діяльності 

Загальні стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги 

Окремі стандарти якості надання безоплатної вторинної правової 
допомоги: 

- на стадії досудового розслідування; 

- під час судового провадження; 

- при проведенні окремої процесуальної дії.  

 

 

 



Приклад стандарту 

 

 

 

№ Стандарт Основні джерела права Основні джерела інформації 

1. Загальні стандарти якості надання безоплатної вторинної правової допомоги у кримінальному процесі 

1.1. Після отримання доручення центру захисник у визначений законом або 

розумний строк ознайомлюється з матеріалами кримінального 

провадження, проводить конфіденційне побачення з клієнтом, під час 

якого роз’яснює йому його права, з’ясовує обставини кримінального 

правопорушення у викладенні клієнта, отримує від нього інформацію, що 

має правове значення, узгоджує правову позицію з клієнтом. 

  

Статті 5, 6 Конвенції захисту прав 

людини і основоположних свобод (далі 

– Конвенція); 

статті 42, 45, 47, 49, 52, 53 

Кримінального процесуального кодексу 

України (далі – КПК); 

статті 12, 14, частини друга і четверта 

статті 22, статті 23, 24, 25, 26 Закону 

України «Про безоплатну правову 

допомогу» (далі – Закон про БПД); 

стаття 21 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» 

(далі – Закон про адвокатуру); 

Порядок інформування центрів з 

надання безоплатної вторинної правової 

допомоги про випадки затримання осіб, 

затверджений  постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 грудня 2011 

року            № 1363 (далі – Порядок 

інформування центрів);  

рішення Європейського суду з прав 

людини (далі – ЄСПЛ) у справі «Оферта 

Плюс С.Р.Л. проти Молдови» (Oferta 

Plus S.R.L. v. Moldova) від 19 грудня 

2006 року, заява № 14385/04, пункти 

145-147; 

рішення ЄСПЛ у справі «Рибацкі проти 

Польщі» (Rybacki v. Poland) від 13 січня 

2009 року, заява № 52479/99, пункти 56-

62.  

Клопотання, дані журналів реєстрації 

відвідувачів органів внутрішніх справ, 

ізоляторів тимчасового тримання, 

слідчих ізоляторів, установ виконання 

покарань. 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["14385/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["14385/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/fra/pages/search.aspx#{"appno":["14385/04"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}
http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{"appno":["52479/99"]}


Застосування стандартів 

Сторони Меморандуму:  

беруть до уваги, що оцінювання здійснюється за поданням центрів 
комісіями, утвореними радами адвокатів регіону; 

погоджуються, що підготовці подань має передувати моніторинг 
якості, що здійснюватиметься адвокатами зі стажем адвокатської 
діяльності не менше трьох  років; 

встановлюють, що моніторинг та оцінювання якості надання БПД 
здійснюється відносно затверджених стандартів;  

визнають необхідність зовнішнього незалежного моніторингу за 
умови дотримання принципу незалежності адвокатської діяльності 
та збереження адвокатської таємниці; 

спільно організовують навчання та обмін досвідом з оцінювання 
якості надання БПД для членів комісій. 

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

Андрій Вишневський 
директор Координаційного центру  
з надання правової допомоги 
 

andriy.vyshnevsky@legalaid.gov.ua 

04053, Україна, м. Київ, вул. Артема, 73 

Телефон / факс: (044) 486-77-45 

www.legalaid.gov.ua 

 
 


