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Право пе біловенгоро правово 
ажутімо – Украніакірі Конституція дел 
гарантія манушенди те азбан англуно 
правово ажутімо важ сако мануш, а 
кади ж де саве авер категорії те азбан 
дуйто правово ажутімо, сар чіндо 
де упхеніма. 
Правово ажутімо саве ден адвокатуя 
та бутярне де регіанальні та фортцікі 
центруя пав дуйто правово ажутімо 
потінен государство. [www.legalaid.gov.ua]

КАЛА І САР ДЕЛПЕ МАНУШЄ САВО 
ПЕРЕЛІДЖЯЛ ПЕ АВЕР ЧІБ/ЧІ СІКАВЕЛ 
ЛАЛЕНДІ

Кала манушенгоро риндо роздикхен  ди синдо, ленде   
ісін право те дедума пе пехкіря чіба, і государство 
дел мануше саво авела те переліджя ленгірі чіб, пала 
кадева ажутімо понител государство.

Кала делпе біловенгіро дуйто ажутімо, манушенді саве на 
джянен государствено чіб, чі лаленді/ чі кашукенді, тунчі 
цертруя БВПД ден мануше саво авела те переліджя.

Пала кода со джянел мануш государствено чіб чі 
на синдо. 

Соб тє дєн манушє саво перелиджял чіб, 
требуни соб пала кадева ажутімо  ди синдо тє 
чінел ліл мануш кахкоро риндо роздикхелпе.

Пав упхенима мануше саво переліджял чіб/чі 
кашукен, лален, на ден кала делпе екхто правово 
ажутімо.



 � Дел правово консультація, інформація тай роспхенен 
пала правово риндо. 

 � Стховен заявлєниє, тай авер ліла пав правово риндо 
(апріч процесуальні ліла). 

 � Стерен соб те азбал мануш дуйто правово ажутімо 
тай медіація.

 � Aнда екхутно контактно-центро 0 800 213 103; 
де сако фориціко центро чі бюро тев ден правово 
ажутімою. 

 � Тала вряма кала тірен буті мобільні та дуратуне 
пунктуя.

Майангалал када на барвале мануша, тай мануша- інваліди, 
саве затерен лове на будер сар пхенел Упхенімо, соб ленди 
те ден право пе ажутімо, мануша саве сле пе маріма тай 
авер мануша саве поперен тала Упхеніма «Пала статусо 
манушен саве сле пе маріма, тай пала соціально гарантія», 
мануша саве нашле марімастар андрал государство, 
чаворе, мануша савен стасавен цератуне, чі манушен, савен 
стасавен пала муршікано чі джювлікано поло, тай авер 
категорії саве чінде де Упхеніма. Важ коделе соб те азбал 
право пе БДПА/БВПД , манушесті требуні те сікаве іла. 

ДЕ ГРАЖДАНСКО ТАЙ АДМІНІСТРАТІВНО РИНДОНЕН 
важ коделе соб те ден адвакато/ бутярне центростар, 
соб вов те лиджял манушенгоро итрересо де синдонен, 
те стховел процесуальні ліла, требуні те аве де форіціко 
центро (екх патів тев мануш джюда, тев причіндо, чи тев 
екхатар джювел).

Кала мануш савесті делпе ажутімо, пав риндо БДПА/
БВПД намісарел адвокато чі мануше пала ловен, тунчі 
біловенгоро ажутімо ачел і наделпе. 

Ден цімін бутяті тай декхен пала кадела стандартуя 
комісії, савє стіден регіонально адвокаціоно стідимо. 
Кала манушесті адвокато деня налачо ажутімо, пала 
када требуні те чине ди регіонально адвокаціоно 
стідимо.

Кліенто еджіно потинен пало синдо, пала експертіза, 
пала почта і інте пала кода со требуні те тіре пав риндо.

ПАЛА КОДА СО, МАНУШЕ ЗАЛИЛЕ ЧІ СПХАНГЛЕ 
РАЯ андар екхатуну контактно центро доліджялпе ди 
регіонально центро, соб те ден адвокато.
Де КРІМІНАЛЬНО РИНДО адвокато катарь ПАА/БПД 
делпе соб те фірисаре право, кади сар чіндо де упхенима 
Кала дошале манушесте, чі пе касте перел дош пав 
крімінально риндо, не най лове, соб те намісаре песті 
адвокато, требуні те чіне ліл пала кода, соб лести те ден 
адвокато бі ловен.
Ліл чінелпе пе прокуроро, чі раєсти саво ліджял риндо, 
чи сундимарести,саво лиджял риндо, чи де синдо. 
Манушенди саве чінде здемахкоро лил, чи коделенді 
саве джян пав риндо сар дикхутне, делпе ажутімо катарь 
БВПД, кала воне поперен тала категории саве чінде де 
упенима. Коделенди саве бешен де барунен, саве бешен де 
камлимакоро баруно батальёно, саве исин де камлимен, чі 
савен спханле рая, делпе ажутімо катарь БДПА/БВПД. 

Мобільні пунктуя виладен, соб те де манушенді ажутімо ди 
дуратуне гавен, ди тханен тєв сикленпе, ди дукханєн, ди гавен 
саве стідинепе єкхтане (громади), ди центруя пав бутя, центруя 
тєв ден админістратівно ажутімо, де халавдіцікі часті, ди 
дукханен важ халавден, (госпиталя) тай інтє тєв. Манушенді саве 
исин инвалиди, саве джювен еджине, пуране, пхагле, тай саве на 
пхирен еджине, делпе правово пе адресно ажутімо пав (дурудер 
пхенелпе ПАА/БПД).

 � Фірисарен мунушікано право. 

 � Анел інтереси манушен, савенде ісин право пе 
(БДПА/БВПД), андо синдонен тай де авер інстанції 
андо государство, англа тханенгерен стидімен, 
тай англа аврен манушен.

 � Стховен процесуальні іла.

БІЛОВЕНГОРО ЕКТО ПРАВОВО 
АЖУТІМО (БЕПА/БППД) 

САР ДЕЛПЕ ПРАВОВО 
КОНСУЛЬТАЦІЯ

САР И КАЛА ДЕЛПЕ  
УЖУТИМО

ЛАЧЕ СТАНДАРТУЯ БИЛОВЕНГЕРЕ 
ПРАВОВО АЖУТІМА 

САР ДЕН АДВОКАТО / БУТЯРНЕ 
ЦЕНТРОСТАРБІЛОВЕНГОРО ДУЙТО ПРАВОВО 

АЖУТІМО (БДПА/БВПД) 

САКОНЕ МАНУШЕСТЕ ісин право пе 
(БЕПА/БППД). 

БДПА/БВПД делпе де саве манушенді на будер 
сар ШОВАР пе календарно берш, тай на будер сар 
шовенца лиленца (доручення/накзи) ди екх вряма.

Ажутімо БДПА/БВПД приріцарелпе ЛАЧЕ 
СТАНДАРТУЯ, саве стховде важ кадева 
ажутімо.

Ажутімо делпе кіці важ кодия КАТЕГОРІЯ МАНУШЕН 
пала савен пхенелпе андо УкраЇнакоро Упхенімо 
«Пала біловенгері правово ажутімо» (дурудер – 
Упхенімо). 

Соб те азбал вов консультація чи те роспхенен 
лесті пала сако правово риндо тай важ каделе 
на требуні соб манушесте те авен лескере ліла.

Ажутімо БДПА/БВПД на делапе манушесті, 
савесте не най право пе кадева ажутімо, кала 
вов мангел ажутімо чі соб те фіріфасарен право 
на пав упеніма.

Кала мануш думісарел, со бутярне де центро, чі 
адвокатуя саве ден БДПА/БВПД, о тліджялдепе 
лесте намишто и мангле пала бути лове, тунчі 
требуні пала када те пхене де центро. 

Те пуче пала ажутімо мануш може сар єджино, 
акади ж манушендар касте ісін право те дел 
ажутімо.

Ліл андо БДПА/БВПД чінелпе пе українско чіб.
[ 0 800 213 103
Тєрел дєс и рят бі ловенгоро пав всавірі Україна
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