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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.

Навіщо потрібеН 
юрист і де отримати 
правову допомогу?

2. Центри праВоВих КонсУльтаЦій та 
офіси гроМаДсьКого ЗахистУ
експерементальні центри, що фінансуються міжнарод-
ними та українськими приватними фондами. перші такі 
центри були створені у містах харкові,  хмельницькому 
та Білій Церкві Київської області.

В центрах правових консультацій надають базові пра-
вові консультації з будь-яких питань правової сфери і 
можуть забезпечити юридичний супровід Вашої цивіль-
ної чи адміністративної справи.

В офісах громадського захисту адвокати надають ви-
сококваліфіковану допомогу щодо захисту правових 
інтересів малозабезпечених осіб, яких підозрюють або 
обвинувачують у вчиненні злочинів. 

отримати допомогу можна як під час особистого при-
йому юристом центру, так і телефоном або й через ін-
тернет на інтернет порталі www.pravo.prostir.ua 

3. прийМальні гроМаДсьКих 
органіЗаЦій 
В Україні діють сотні громадських організацій, багато з 
яких безкоштовно надають правову допомогу вразли-
вим верствам населення через громадські приймальні.

Зазвичай Ви можете дізнатися про них, зателефону-
вавши до Вашої сільської чи міської ради або знайти їх 
контакти в інтернеті.

4. ЮриДичні КлініКи
Безкоштовні юридичні консультації, що надаються на 
базі юридичних факультетів університетів. 

Консультації та правову допомогу у цих клініках нада-
ють студенти-правники старших курсів під керівництвом 
викладачів. 

Знайти найближчу до Вас консультацію можна на цьо-
му веб-сайті www.legalclinics.org.ua
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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 си-
туацію і дорожче нам це може обійтися.

Коли ЗВертатися До Юриста?
➜ при укладенні договорів на значні суми, щодо цін-
ного 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, стра-
хових договорів на значну суму.
➜ У відносинах з органами влади, якщо самостійно розі-
братися не вдається. 
➜ якщо вас намагаються притягнути до кримінальної або 
адміністративної відповідальності.
➜ при здійсненні підприємницької діяльності.
➜ при виникненні суттєвих спорів (конфліктів), в тому чис-
лі для ведення судових справ.

яКих ЮристіВ Бажано УниКати?
➜ Він має погану репутацію та негативні рекомендації ін-
ших клієнтів.
➜ Юрист, який при спілкуванні з Вами постійно відволіка-
ється на інші справи, не виявляє ввічливості, вживає лай-
ливі слова.
➜ Він обіцяє швидко вирішити Вашу проблему до того, як 
Ви встигли повністю розповісти про неї.
➜ Він пропонує Вам вирішити проблему незаконним шля-
хом, наприклад, занісши хабара чиновнику чи судді, та 
ще й пропонує при цьому свої послуги.
➜ Він хвалиться своїми зв’язками в усіх органах влади.
➜ Він дає Вам роз‘яснення, яких Ви не можете зрозуміти, 
навіть після Ваших прохань про уточнення.

Навіщо потрібеН юрист і де отримати правову допомогу?

Далеко не кожен юрист буде вислуховувати розповідь 
про все Ваше життя. У цьому випадку він може зупинити 
Вас і, задаючи конкретні питання, з‘ясувати юридичні 
аспекти проблеми. не сприймайте таке ставлення як 
свідчення недостатньої кваліфікації юриста.

яКоЮ Може БУти ДопоМога 
Юриста? 

➜ під час укладення договору юрист проаналізує запро-
понований 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 інтереси.

➜ У відносинах з органами влади юрист допоможе за-
лишатися в правовому полі і уникнути порушення Ваших 
прав та інтересів.

➜ при зверненні до суду. Це допоможе звернутися до 
належного суду та грамотно скласти позовну заяву. та-
кож, 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, – 
наприклад, супровід комерційних відносин, оподатку-
вання, цивільні та сімейні справи, спадкування, кримі-
нальне право, супровід судових спорів тощо. послуги є 
платними. розмір оплати може залежати від складності 
проблеми, тривалості її вирішення, досвідченості юрис-
та та навіть місцевості. 

БеЗКоШтоВна ЮриДична ДопоМога 

яКУ БеЗКоШтоВнУ ДопоМогУ  
Можна отриМати? 

➜ про свої права та можливості щодо їх реалізації.

➜ правову консультацію щодо способів вирішення Ва-
шої проблеми. 

➜ роз’яснення законодавства та допомогу у складанні 
необхідних правових документів (наприклад, заяв, за-
питів, звернень тощо).

➜ В деяких випадках Вам нададуть допомогу щодо супро-
воду Вашої справи в суді чи іншому державному органі.

хто наДаЄ БеЗКоШтоВнУ 
ЮриДичнУ ДопоМогУ? 

1. гроМаДсьКій прийМальні 
УпраВління ЮстиЦії 

громадські приймальні існують в усіх 24 областях 
України, автономній республіці Крим та містах Києві 
і севастополі. найчастіше вони знаходяться у примі-
щеннях обласних державних адміністрацій. інформа-
цію щодо адрес та контактів громадських приймалень 
можна знайти на сайті Міністерства юстиції України  
www.minjust.gov.ua 

яК і Де Можна отриМати ЮриДичнУ 
піДтриМКУ?
Згідно зі статтею 59 Конституції України кожен має право на пра-
вову допомогу. однак далеко не кожна людина знає, як реалізу-
вати це конституційне право, особливо, враховуючи невисокий 
розмір власних доходів.


