
Ця публікація була здійснена за підтримки американського народу,  
наданої через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID)  
в рамках Проекту «Справедливе правосуддя». 

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких значущих 
юридичних дій варто отримати консультацію юриста. 
Оновлено станом на 08.08.2014

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ

Портал Судова влада України 
www.court.gov.ua
Верховна Рада України, законодавство України
www.rada.gov.ua
Верховний суд України
www.scourt.gov.ua
Вища рада юстиції
www.vru.gov.ua 
Вища кваліфікаційна комісія суддів України 
www.vkksu.gov.ua 
Державна судова адміністрація України
http://dsa.court.gov.ua/dsa/ 
Європейський суд з прав людини
www.echr.coe.int 
Єдиний державний реєстр судових рішень
www.reyestr.court.gov.ua
Міністерство юстиції України
www.minjust.gov.ua
Проект USAID «Справедливе правосуддя»
www.fair.org.ua

Безкоштовна юридична допомога
Асоціація юридичних клінік України
http://www.legalclinics.in.ua 
Правовий простір
http://legalspace.org 
Український правовий портал
http://www.pravoonline.org.uа 
Українська Гельсінська спілка з прав людини
http://helsinki.org.ua 

НАВІЩО ПОТРІБЕН
ЮРИСТ І ДЕ ОТРИМАТИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ?
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2. ПРИЙМАЛЬНІ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

В Україні діють сотні громадських організацій, ба-
гато з яких безкоштовно надають правову допомо-
гу вразливим верствам населення через громадські 
приймальні. 
В Україні сьогодні діє три великі мережі:

1) Приймальні Всеукраїнської коаліції з надан-
ня правової допомоги та її партнерів – 13 
приймалень в 11 регіонах (http://www.
pravoonline.org.ua/).

2) Центри правової інформації та консультацій, 
які працюють в невеликих міських, сільських 
та селищних громадах (http://legalspace.
org), Центри створюються за рахунок ресур-
сів Міжнародного Фонду “Відродження” та 
місцевого самоврядування.

3) Мережа приймалень Української Гельсінської 
спілки з прав людини (http://helsinki.org.ua/
index.php?r=1.3.2 ). 

3. ЮРИДИЧНІ КЛІНІКИ

Безкоштовні юридичні консультації, що надаються на 
базі юридичних факультетів університетів. Консуль-
тації та правову допомогу у цих клініках надають 
студенти-правники старших курсів під керівництвом 
викладачів. Знайти найближчу до Вас консультацію 
можна на цьому веб-сайті http://www.legalclinics.
in.ua/,  http://ulaf.org.ua/ 

ВСЕУКРАЇНСЬКА
КОАЛІЦІЯ З НАДАННЯ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ



ЧОМУ ВАЖЛИВО ОТРИМАТИ  
КОНСУЛЬТАЦІЮ ПРОФЕСІЙНОГО  
ЮРИСТА?
Кожен з нас, мабуть, зіштовхувався із ситуацією, коли 
певному захворюванню можна було б запобігти або ви-
лікуватись якнайшвидше, якби ми вчасно звернулися до 
лікаря. Так само і в сфері правових відносин. 
Чим більше ми покладатимемося на власні сили і будемо 
зволікати зі зверненням до юриста, тим складніше буде 
виправити ситуацію і дорожче це може обійтися.

КОЛИ ЗВЕРТАТИСЯ ДО ЮРИСТА?
•	 При укладенні договорів на значні суми, щодо 

цінного майна, нерухомості або з серйозними 
для Вас зобов’язаннями. Крім договорів позики, 
що укладаються між фізичними особами на суму, 
що не перевищує 10 неоподаткованих мінімумів.

•	 При укладенні кредитних, іпотечних, депозитних, 
страхових договорів на значну суму.

•	 У відносинах з органами влади, якщо самостійно 
розібратися не вдається.

•	 Якщо вас намагаються притягнути до криміналь-
ної або адміністративної відповідальності.

•	 При здійсненні підприємницької діяльності.
•	 При виникненні суттєвих спорів (конфліктів), в 

тому числі для ведення судових справ.

ЯКИХ ЮРИСТІВ БАЖАНО УНИКАТИ?
•	 Юрист	має	погану	репутацію	та	негативні	реко-

мендації інших клієнтів.
•	 Юрист,	який	при	спілкуванні	з	Вами	постійно	від-

волікається на інші справи, не виявляє ввічливості, 
вживає лайливі слова.

•	 Юрист	обіцяє	швидко	вирішити	Вашу	проблему	
до того, як Ви встигли повністю розповісти про 
неї.

•	 Юрист	 пропонує	 Вам	 вирішити	 проблему	 не-
законним шляхом, наприклад, занісши хабара 
чиновнику чи судді, та ще й пропонує при цьому 
свої послуги.

•	 Юрист	хвалиться	своїми	зв’язками	в	усіх	органах	
влади.

•	 Юрист	дає	Вам	роз’яснення,	яких	Ви	не	можете	
зрозуміти, навіть після Ваших прохань про уточ-
нення.

•	 Юрист	гарантує	успішне	вирішення	справи.

Далеко не кожен юрист буде вислуховувати розповідь 
про все Ваше життя. У цьому випадку він може зупинити 
Вас і, ставити конкретні питання, щоб з’ясувати юридич-
ні аспекти проблеми. Не сприймайте таке ставлення як 
свідчення недостатньої кваліфікації юриста.

ЯКОЮ МОЖЕ БУТИ ДОПОМОГА ЮРИСТА?
•	 Під час укладення договору юрист проаналізує 

запропонований договір, чи складе його для Вас. 
Професійно складений договір захистить Вас від 
можливих випадків шахрайства або виникнення 
несприятливих наслідків.

•	 В конфліктній ситуації під час ведення переговорів. 
Юрист допоможе Вам відстояти Ваші права та ін-
тереси, окреслить шляхи знаходження компромісу 
у спорі (наприклад, шляхом мирової угоди, медіації.

•	 У відносинах з органами влади юрист допоможе 
залишатися в правовому полі і уникнути пору-
шення Ваших прав та інтересів.

•	 При зверненні до суду. Це допоможе звернутися 
до належного суду та грамотно скласти позовну 
заяву. Також, юрист може представляти Вас у суді.

ПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ЮРИДИЧНІ ФІРМИ, АДВОКАТСЬКІ ОБ’ЄДНАННЯ 
АБО ІНДИВІДУАЛЬНІ АДВОКАТИ

Набір послуг, що ними надається, зазвичай однаковий, 
але деякі з них спеціалізуються на певних сферах, – на-
приклад, супровід комерційних відносин, оподаткуван-
ня, цивільні та сімейні справи, спадкування, кримінальне 
право, супровід судових спорів тощо. Послуги є плат-
ними. Розмір оплати може залежати від складності про-
блеми, тривалості її вирішення, досвідченості юриста та 
навіть місцевості. За інформацією звертайтесь до Наці-
ональної Асоціації адвокатів України (www.unba.org.ua )

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

ЯКУ БЕЗКОШТОВНУ ДОПОМОГУ  
МОЖНА ОТРИМАТИ?

•	 Інформацію про права та можливості щодо їх ре-
алізації.

•	 Правову консультацію щодо способів вирішення 
Вашої проблеми.

•	 Роз’яснення законодавства та допомогу у скла-
данні необхідних правових документів (напри-
клад, заяв, запитів, звернень тощо).

•	 В деяких випадках Вам нададуть допомогу щодо 
супроводу Вашої справи в суді чи іншому держав-
ному органі.

ХТО НАДАЄ БЕЗКОШТОВНУ  
ЮРИДИЧНУ ДОПОМОГУ?

1. ГРОМАДСЬКІ ПРИЙМАЛЬНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ 
УПРАВЛІНЬ ЮСТИЦІЇ, А ТАКОЖ ЦЕНТРИ З НАДАННЯ 
БЕЗОПЛАТНОЇ ВТОРИННОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ 
У КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВАХ 

Громадські приймальні існують в усіх областях України, 
місті Києві. Найчастіше вони знаходяться у приміщеннях 
обласних державних адміністрацій. Інформацію щодо 
адрес та контактів громадських приймалень можна зна-
йти на сайті Міністерства юстиції України www.minjust.
gov.ua, Центри з надання безоплатної вторинної право-
вої допомоги www.legalaid.gov.ua 
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