2. Центри правових консультацій
та Офіси громадського захисту
Це експерементальні центри, що фінансуються міжнародними та українськими приватними фондами.
Перші такі центри були створені у містах Харкові,
Хмельницькому та Білій Церкві Київської області.
В центрах правових консультацій надають базові
правові консультації з будь-яких питань правової
сфери і можуть забезпечити юридичний супровід для
Вашої цивільної чи адміністративної справи.
В офісах громадського захисту адвокати надають висококваліфіковану допомогу щодо захисту правових
інтересів малозабезпечених осіб, яких підозрюють
або обвинувачують у вчиненні злочинів.
Отримати допомогу можна як під час особистого
прийому юристом центру, так і телефоном або через
Інтернет на порталі www.pravo.prostir.ua

Портал Судова влада України
Державна судова адміністрація
України
www.court.gov.ua
Верховний суд України
www.scourt.gov.ua
Міністерство юстиції України
www.minjust.gov.ua
Асоціація юридичних клінік
України
www.legalclinics.org.ua
Правовий простір
www.pravo.prostir.ua

3. Приймальні громадських організацій
В Україні діють сотні громадських організацій, багато з яких безкоштовно надають правову допомогу вразливим верствам населення через громадські
приймальні.
Ви можете дізнатися про них, зателефонувавши до
сільської чи міської ради.

Законодавство України
www.rada.gov.ua

4. Юридичні клініки
Це безкоштовні юридичні консультації, що надаються
на базі юридичних факультетів університетів.
Консультації та правову допомогу у цих клініках надають студенти-правники старших курсів під керівництвом викладачів.
Знайти найближчу до Вас консультацію можна на
цьому веб-сайті www.legalclinics.org.ua

Проект USAID «Україна:
верховенство права»
www.ukrainerol.org.ua

Єдиний державний реєстр
судових рішень
www.reyestr.court.gov.ua

Пам’ятайте, перед вчиненням будь-яких
значущих юридичних дій варто отримати
консультацію юриста.
Брошури, буклети та відеоролики про судову систему
України підготовлені та видані за підтримки Проекту USAID
«Україна: верховенство права» у співпраці з Радою суддів
України та Державною судовою адміністрацією України.

оновлене видання

Корисні посилання

Як і де можна
отримати юридичну
підтримку?

ЯК І ДЕ МОЖНА ОТРИМАТИ ЮРИДИЧНУ ПІДТРИМКУ?

має право
“Кнаожен
правову допомогу”

➜ Інформацію щодо адрес та контактів громадських
приймалень можна знайти на сайті Міністерства
юстиції України www.minjust.gov.ua

(ст. 59 Конституції України)

➜ Отримати допомогу можна як під час особистого
прийому юристом центру, так і телефоном або й через
Інтернет на порталі www.pravo.prostir.ua
➜ Знайти найближчу до Вас консультацію можна на
цьому веб-сайті www.legalclinics.org.ua

Однак далеко не кожна людина знає, як реалізувати це конституційне право. Особливо враховуючи
невисокий розмір власних доходів.

ПЛАТНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА

Юридичні фірми,
адвокатські об’єднання
або ІНДИВІДУАЛЬНІ адвокати
Набір послуг, які ними надаються, зазвичай однаковий, але деякі з них спеціалізуються на певних
сферах, – наприклад, супровід комерційних відносин, оподаткування, цивільні та сімейні справи, спадкування, кримінальне право, супровід
судових спорів тощо. Послуги є платними. Розмір
оплати може залежати від складності проблеми,
тривалості її вирішення, досвідченості юриста та
навіть місцевості.

БЕЗКОШТОВНА ЮРИДИЧНА ДОПОМОГА
Яку безкоштовну допомогу
можна отримати?

➜ П ро свої права та можливості щодо їх реалізації.
➜ Правову консультацію щодо способів вирішення
Вашої проблеми.

➜ Роз’яснення законодавства та допомогу
у складанні необхідних правових документів
(наприклад, заяв, запитів, звернень тощо).
➜ Супровід Вашої справи в суді чи іншому
державному органі.

Хто надає безкоштовну
юридичну допомогу?
1. Громадські приймальні
управління юстиції
Громадські приймальні існують в усіх 24 областях
України, Автономній Республіці Крим та містах Києві
і Севастополі. Найчастіше вони знаходяться у приміщеннях обласних державних адміністрацій. Інформацію щодо адрес та контактів громадських приймалень можна знайти на сайті Міністерства юстиції
України www.minjust.gov.ua

