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Щодня – понад 1,5 тис. випадків
надання безоплатної правової допомоги

Вітаємо!
Ви тримаєте в руках 1 номер
щоквартального бюлетеня системи безоплатної правової допомоги. Ми вирішили щотримісяця
вам розповідати, що змінилося
в системі, яка охоплює своїми
послугами всю Україну, сягаючи
найдальших її куточків.
Наша команда увійшла в 2021
рік із твердим наміром і далі розвиватися в тому напрямку, до
якого нас спрямував сповнений
хвилювань та змін попередній
рік. Цифровізація системи БПД
– один із головних наших пріоритетів, бо це найкоротший
шлях до доступності правових
послуг, вона потрібна незалежно від того, є епідемія чи ні.
Надання цифрових послуг,
серед іншого, стало темою міжнародної
онлайн-конференції
«KILAC - 2021: COVID – (р)еволюція правової допомоги», яку
ми провели 4-5 березня. В ній
взяли участь взяли участь спікери з 7 країн світу.
Пишаємося, що в лютому ми
запустили проєкт «Волонтер
БПД, і вже перші волонтери розпочали свою роботу.
Також ми провели по всій
системі БПД тиждень фінансової грамотності, продовжуємо
розвивати проєкт з відновного
правосуддя, медіацію як альтернативне вирішення спорів.
Попереду – ще багато корисного та цікавого, тож будьте
з нами!

Безоплатна правова допомога
– це надання правових послуг, що
гарантуються державою та повністю фінансуються за рахунок коштів
Державного бюджету України. Тобто
людина не платить за юридичну консультацію, допомогу у складенні правових документів, послуги адвоката.
Безоплатна правова допомога
поділяється на первинну та вторинну. Первинна правова допомога
– це надання правової інформації,
консультацій і роз’яснень з юридичних питань, складення заяв, скарг та
інших документів правового характеру, крім процесуальних. Право на

безоплатну первинну правову допомогу мають усі українці.
Безоплатна вторинна правова
допомога – це захист, представництво інтересів осіб у судах, складення
документів процесуального характеру – позовних заяв, клопотань тощо.
Скористатися вторинною правовою
допомогою можуть особи, які визначені законом «Про безоплатну правову допомогу». Загалом це соціально
вразливі верстви населення – малозабезпечені, люди з інвалідністю,
учасники бойових дій, ВПО, постраждалі від домашнього насильства, діти та інші.

Загалом у 2020 році юристи та адвокати, які співпрацюють з системою
БПД, надали понад 568 тис. послуг своїм клієнтам. У тому числі – понад
510 тис. юридичних консультацій та більш ніж 58 тис. випадків надання безоплатної вторинної правової допомоги. Це в середньому щодня,
включно з вихідними та святами, – понад 1,5 тис!
Оператори контактного центру системи БПД за номером 0 800 213 103
опрацювали понад 275,4 тис. телефонних дзвінків. Тобто у середньому
щодня вони відповідали на 750 дзвінків.

Як отримати правову допомогу:
зателефонувати за безкоштовним номером системи БПД 0 800 213 103
звернутися до місцевих центрів та бюро (контакти можна знайти на
офіційному сайті системи БПД)
поставити запитання у месенджер фейсбук-сторінки Координаційного
центру з надання правової допомоги
скористатися мобільним застосунком «Безоплатна правова допомога»

Почитати правові консультації можна:
у телеграм-чаті «Безоплатна правова допомога»
у мобільному застосунку «Твоє право»
на довідково-інформаційній платформі правових консультацій
«WikiLegalAid»
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Інтерв’ю

Правова консультація

Валерія Коломієць:
Застосунок «Безоплатна правова
допомога» знають і у Верховній Раді

Що робити, якщо
фінансова установа
порушує ваші права?

Юрист – професія універсальна та всюди потрібна.
Ми розпитали Валерію Коломієць, заступницю Міністра юстиції України, про особливості цього фаху:
Ви – заступниця Міністра юстиції України. А чи звертаються до
вас знайомі з запитанням: «Ти ж
юристка, скажи мені…»?
— Звісно! Але якщо питання
стосується точкових процедурних
юридичних порад, то стараюся
перенаправляти до експертів в
конкретних юридичних практиках
– адже не практикую вже майже
два роки і не завжди можу бути в
курсі усіх практичних нюансів.
Які, на вашу думку, три правила
успішного юриста?
—
Перше – бути стресостійким у будь-якій ситуації. Без розвитку
цього навику буде важко ухвалювати виважені рішення та підтримувати
темп роботи. Друге – не боятися бути лідером та брати на себе відповідальність. Клієнту потрібна людина, яка не просто добре знатиме закон, а
котра візьме за руку та впевнено проведе через усі лабіринти бюрократії
та судочинства. Без вміння брати на себе відповідальність викликати таку
довіру буде важко. І останнє – вміти мислити широко, адже юрист повинен
вміти знайти вихід із будь-якої ситуації.
Відомо, що вам до вподоби цифровізація та гасло «Україна в смартфоні». А чи самі ви користуєтеся мобільними застосунками «Безоплатна правова допомога» та «Твоє право»?
— І не лише я! Наприклад, знаю, що наш додаток «Безоплатна правова допомога» зацікавив навіть представника Президента України у Верховній Раді України пана Руслана Стефанчука. Такі рішення цікавлять усіх,
хто користується подібними сервісами або ж займається розвитком сфери
правосуддя, адже полегшує доступ до нього.
Як ви вважаєте, чи не витіснить штучний інтелект в юриспруденції
«живих юристів»?
— Однозначно ні, адже для вирішення живих юридичних проблем потрібно застосовувати креативне мислення. Але також впевнена, що типові
юридичні проблеми та завдання мають вирішуватися у більш автоматизованому порядку та без залучення значного інтелектуального ресурсу.
Чи вдається вам дотримуватися балансу між роботою та особистим
життям?
— Так, адже я доволі часто беру свого собаку на роботу )). А серйозно – то якщо не вміти перемикатися, відволікатися від роботи та не реалізовуватись й в інших сферах – важко знаходити сили та натхнення, щоб робота
дійсно приносила задоволення та результат. Не впевнена, що цей баланс
може становити 50/50, але він однозначно повинен бути.

2

Коли ми користуємося банківськими картками, беремо кредити, відкриваємо депозитні рахунки, купуємо товари на виплат,
переказуємо гроші – ми стаємо
споживачами фінансових послуг.
Часто у людей виникають проблеми з банками та іншими фінустановами, з чим вони звертаються
до фахівців системи безоплатної
правової допомоги.
Але ж багатьох проблем можна було б уникнути, якби люди
знали свої права споживачів фінансових послуг.
Якщо ваші права порушені,
найперше варто звернутися безпосередньо до фінансової установи: зателефонувати на гарячу
лінію або надіслати письмову
скаргу на ім’я керівника установи.
Якщо питання не вдалося вирішити, споживач має
право звернутися до Національного банку України через
онлайн-форму на вебсайті: bank.
gov.ua/ua/consumer-protection/
citizens-appeals, листом на пошту nbu@bank.gov.ua або зателефонувавши до контакт-центру 0 800
505 240.
Також особа, яка постраждала
від неправомірних дій фінансової
установи, може звернутися до
системи безоплатної правової
допомоги. Отримати безоплатну правову допомогу можна в
центрах та бюро правової допомоги (адреси на сайті системи БПД) або за безкоштовним
номером 0 800 213 103.

В УКРАЇНІ СТАРТУВАВ ПРОЄКТ
«ВОЛОНТЕР БПД». ДОЛУЧАЙТЕСЯ!
Запрошуємо до співпраці активістів, які бажають
розвиватися та допомагати жителям свого регіону
дізнаватися більше про їхні права.
Учасники проєкту отримають:
унікальний досвід співпраці з системою надання безоплатної правової допомоги;
можливість покращити власний рівень правових знань, пройти безкоштовне навчання (тренінги,
курси, семінари тощо як у сфері волонтерської діяльності, так і в правовій сфері);
шанс розширити ділові контакти, покращити навички комунікації.
Чим займатиметься волонтер БПД
Завдання волонтерів визначатимуться з урахуванням їхніх побажань, досвіду роботи, освіти, ділових
якостей тощо. Зокрема це може бути:
допомога центру з надання БВПД у забезпеченні доступу людей до БПД;
проведення правопросвітницької роботи серед населення;
організація надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги;
інші завдання для реалізації повноважень у сфері захисту прав людини.
Детальніше про проєкт «Волонтер БПД» можна дізнатися у найближчому центрі з надання БВПД або на сайті безоплатної правової допомоги www.legalaid.gov.ua,
перейшовши телефоном за QR-кодом:

Як система БПД захищає потерпілих від домашнього насильства
Відколи донька пані Оксани привела у будинок свого чоловіка, життя обох жінок перетворилося на жах. Чоловік ображав свою тещу та дружину, піднімав на них руку. Свідком
цього була малолітня дитина. Виклики поліції заспокоювали кривдника ненадовго. Пані Оксана звернулась за допомогою до Житомирського місцевого центру з надання БВПД. Юрист
центру склав заяву про винесення обмежувального припису відносно кривдника. Суд виніс
рішення, яким чоловіку заборонили наближатися ближче ніж на 500 метрів до будинку, де
живуть його теща та дружина. Строк дії обмежувального припису встановлено на 6 місяців.

237 постраждалих
в ід д о ма шн ьо г о н а силь с т ва за хи щ е н і
в ід кр и вд ників завдяки системі БПД. Саме
стільки обмежувальних
приписів винесли суди
у 2020 році за результатами розгляду заяв,
підготовлених юристами та адвокатами, що
співпрацюють з системою БПД. Загалом у
2020 році до системи
БПД звернулися 1263
людей, які постраждали від домашнього
насильства або насильства за ознакою статі.
Серед них 1200 жінок
та 63 чоловіків.

Обмежувальний припис – один зі спеціальних заходів, впроваджених в Україні
задля протидії домашньому насильству. Він
полягає в:
забороні перебувати в місці спільного
проживання (перебування) з постраждалою
особою (крім випадків, коли кривдником є
особа віком до 18 років);
усуненні перешкод у користуванні майном, що є об’єктом права спільної сумісної
власності або особистою приватною власністю постраждалої особи;
обмеженні спілкування з постраждалою дитиною;
забороні наближатися на визначену
відстань до місця проживання (перебування), навчання, роботи, інших місць частого
відвідування постраждалою особою;
забороні особисто і через третіх осіб
розшукувати постраждалу особу, якщо
вона за власним бажанням перебуває у місці, невідомому кривднику, переслідувати її
та в будь-який спосіб спілкуватися з нею;
забороні вести листування, телефонні переговори з постраждалою особою або
контактувати з нею через інші засоби зв’язку

особисто і через третіх осіб.
Крім того, законодавством передбачений ще такий спеціальний захід щодо протидії домашньому насильству, як терміновий
заборонний припис стосовно кривдника.
Цей припис виноситься за заявою постраждалої особи, а також за власною ініціативою
працівником уповноваженого підрозділу органів Національної поліції України строком
до 10 діб.
Заборонний припис може полягати в:
зобов’язанні залишити місце проживання (перебування) постраждалої особи
(крім випадків, коли кривдником є особа віком до 18 років);
забороні на вхід та перебування в місці проживання (перебування) постраждалої
особи (крім випадків, коли кривдником є
особа віком до 18 років);
забороні в будь-який спосіб контактувати з постраждалою особою.
В Україні за домашнє насильство введена кримінальна відповідальність. Так,
кривдникам загрожують громадські роботи,
арешт до 6 місяців, обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років.
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На дозвіллі

5 ФІЛЬМІВ і СЕРІАЛІВ ПРО РОБОТУ ЮРИСТІВ ТА АДВОКАТІВ

Захищаючи
Джейкоба

Нова спроба
Кейт Макколл

За статевою
ознакою

Краще
дзвоніть Солу

(Defending Jacob,
8 серій, 2020)
14-річного Джейкоба затримує
поліція, підозрюючи
у вбивстві однокласника. Батьки хлопця
у звинувачення не
вірять і прагнуть
захистити сина. Та
чи справді він не
вбивав?

(The Trials of Cate
McCall, 2013)
Колись успішна юристка намагається повернутися до нормального життя. Для
цього вона має виграти кілька справ.
Їй дають справу молодої
злочинниці,
що засуджена на довічне ув’язнення за
вбивство.

(On the Basis of Sex,
2018)
Біографічна драма
про життя судді Верховного суду США
Рут Бейдер Гінзбург
та про її боротьбу
за рівні права чоловіків і жінок. Молода
юристка, відчувши
на собі дискримінацію, вирішує змінити
ситуацію.

(Better Call Saul,
5 сезонів, 2015)
Серіал про становлення Сола Ґудмена
— хитрого і пронирливого
адвоката,
що спеціалізується
на складних кримінальних справах і не
гребує переступати
закон та мораль заради заробітку.
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По горизонталі:
1. Грошова допомога, що призначається особі для задоволення

повсякденних життєвих потреб у разі неможливості отримувати
дохід самостійно — … виплата.
2. Особа, що вчиняє насильство.
3. Захід тимчасового обмеження прав кривдника або покладення на нього обов’язків, спрямований на забезпечення безпеки
постраждалої від домашнього насильства особи — … припис,
7. Мобільний застосунок системи БПД, де вміщена структурована і актуальна інформація з різних правових питань «Твоє …»
8. Захід, який застосовується для негайного припинення домашнього насильства, недопущення його продовження чи повторного вчинення у разі існування безпосередньої загрози життю чи здоров’ю постраждалої особи — … припис.
11. Уповноважена державою фізична особа, яка посвідчує права, факти, що мають юридичне значення, та інші дії для надання
їм юридичної вірогідності.

По вертикалі:
1. Особа, яка у випадку смерті іншої особи набуває права одер-

5

10

Перелом
(Fracture, 2007)
Тед Кроуфорд дізнається, що його
дружина має роман
з Робом Нюнеллі, детективом поліції. Між
подружжям виникає
сутичка і Тед стріляє
у дружину. Про це
він одразу зізнається
детективу Робу Нюнеллі, але в суді раптом заявляє, що в
дружину не стріляв...

жати його спадкове майно.
6. Кошти, які має сплачувати у визначених законом випадках
один член сім’ї іншим, які потребують цього.
9. Звернення зацікавленої або іншої уповноваженої на те особи
до суду з проханням про розгляд спору, захист прав тощо.
10. Право фізичних чи юридичних осіб, яке пов’язані з майном,
відмінне від права власності — … право.
12. Рух за справедливість, який доповнює офіційну форму
правосуддя, залучає сторони та громадськість до владнання
наслідків злочину, сприяючи соціальній реінтеграції правопорушника і зменшенню кількості кримінальних покарань. За цим
принципом реалізується проєкт «Програма відновлення для неповнолітніх, які є підозрюваними у вчиненні кримінального правопорушення» — … правосуддя.
13. Узаконене покарання за правопорушення у вигляді грошового стягнення.

