Що являє собою безоплатна вторинна правова допомога?
Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної гарантії, що
передбачає створення рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя.
Безоплатна вторинна правова допомога включає:
 захист від обвинувачення;
 здійснення представництва інтересів осіб у судах, інших державних
органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими особами;
 складання документів процесуального характеру.
Хто має право на безоплатну вторинну правову допомогу?
Безоплатну вторинну правову допомогу можуть отримати:
 малозабезпечені особи, тобто особи, середньомісячний сукупний дохід сім'ї
яких нижчий від суми прожиткового мінімуму, розрахованого та затвердженого
відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум» для осіб, які
належать до основних соціальних і демографічних груп населення, а також
інваліди, які отримують пенсію або допомогу, що призначається замість пенсії,
у розмірі менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб;
 діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, безпритульні діти,
діти, які можуть стати або стали жертвами насильства в сім'ї;
 особи, до яких застосовано адміністративне затримання чи адміністративний
арешт; підозрювані у вчиненні злочину особи, які затримані органами дізнання
та слідства;
 особи, до яких як запобіжний захід обрано взяття під варту, та особи,
у справах яких відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу
України участь захисника є обов’язковою;
 особи, для яких згідно із законодавством України вже закріплено право на
безоплатну правову допомогу, а саме:
 особи, на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб,
які потребують додаткового або тимчасового захисту» (до моменту
прийняття рішення про надання статусу біженця та у разі, якщо особа
оскаржує рішення щодо статусу біженця);
 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», особи, які мають
особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, особи,
які належать до числа жертв нацистських переслідувань (стосовно
питань, пов'язаних з їх соціальним захистом);
 особи, щодо яких суд розглядає справу про обмеження цивільної
дієздатності фізичної особи, визнання фізичної особи недієздатною та
поновлення цивільної дієздатності фізичної особи (протягом розгляду
справи у суді);



особи, щодо яких суд розглядає справу про надання психіатричної
допомоги в примусовому порядку (протягом розгляду справи у суді);
 особи, реабілітовані відповідно до законодавства України (стосовно
питань, пов'язаних з реабілітацією).
Право на безоплатну вторинну правову допомогу мають також громадяни
держав, з якими Україна уклала відповідні міжнародні договори про правову
допомогу, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України,
а також іноземці та особи без громадянства відповідно до міжнародних
договорів, учасником яких є Україна, якщо такі договори зобов'язують
державу-учасницю надавати певним категоріям осіб безоплатну правову
допомогу.
Хто надає безоплатну вторинну правову допомогу?
Суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги в Україні є:
 центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги;
 адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на постійній основі за контрактом;
 адвокати, включені до Реєстру адвокатів, які надають безоплатну вторинну
правову допомогу на тимчасовій основі на підставі договору.
Чи має особа платити, отримуючи безоплатну вторинну правову
допомогу?
Безоплатна вторинна правова допомога – це правова допомога, що
надається для захисту прав людини у суді за рахунок коштів Державного
бюджету України. Ні адвокат, ні службові особи центру правової допомоги
не мають права вимагати в особи жодної додаткової матеріальної винагороди за
виконану роботу.
Слід зазначити, що всі інші платежі, пов’язані із судовим розглядом справи,
особі, яка отримує безоплатну вторинну правову допомогу, необхідно
сплачувати самостійно (крім випадків, коли вона користується пільгами,
передбаченими відповідними законами), а саме:
- судовий збір;
- експертиза (якщо вона потрібна);
- публікація у пресі про виклик відповідача і т. ін.
Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Луганській та Харківській областях
Адреса: 61022, Україна, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, під. 6, пов. 3.
Електронна адреса: office.kharkiv@legalaid.kh.ua
Телефони Центру: (057) 705-03-52, (057) 705-03-72
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103

Для отримання безоплатної вторинної правової допомоги
необхідно:
ЗАТЕЛЕФОНУВАТИ до найближчого Центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги або на єдиний
телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
0-800-213-103.
ПРОКОНСУЛЬТУВАТИСЯ з фахівцями Центру з надання
безоплатної вторинної правової допомоги щодо права на таку
допомогу за рахунок коштів з державного бюджету України, часу
візиту та необхідних документів для попередньої безоплатної
консультації.

Пам’ятка
з питань отримання безоплатної
вторинної правової допомоги

СКЛАСТИ письмову заяву про надання безоплатної
вторинної правової допомоги. У разі необхідності заяву допоможе
скласти працівник Центру.
ПОДАТИ разом із заявою документи, що підтверджують
належність особи до однієї з визначених Законом України «Про
безоплатну правову допомогу» категорій осіб, які мають право на
отримання безоплатної вторинної допомоги.
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