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Задоволення цього права, а саме на звернення за правовою допомогою,
має кожен хто цього потребує. Воно реалізується у вигляді роз’яснень законів
України, консультацій з різних питань, складання юридичних документів, чи
здійснення представництва в суді та інших державних органах. Конституцією
також закріплено право на безоплатну правничу допомогу тим хто цього
потребує, відповідно до Закону.

Виходячи з цих положень, незважаючи на актуальність теми, потрібно
сказати, що конституційне право на безоплатної правничої допомоги тим хто
цього потребує і досі не знайшло поглибленого дослідження в юридичних
працях.

Ключові слова: Конституція України, правова допомога, безоплатна
правнича допомога, професійна правнича допомога, стандарти якості
правничої допомоги.
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Everyone who needs it has the satisfaction of this right, namely seeking legal
assistance. It is implemented in the form of explanations of the laws of Ukraine,
consultations on various issues, drafting of legal documents, or representation in 
court and other state bodies. The Constitution also enshrines the right to free legal aid 
for those who need it, in accordance with the Law.

Based on these provisions, despite the relevance of the topic, it should be said
that the constitutional right to free legal aid for those who need it and has not yet 
found an in-depth study in legal affairs.

Keywords: Constitution of Ukraine, legal aid, free legal aid, professional legal
aid, quality standards of legal aid.


