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Федеративна  Республіка
Німеччина

Витрати  на  забезпечення  представництва  інтересів  адвокатом
покриваються у тому випадку, якщо суд призначив адвоката або
іншу компетентну особу. Важливо! Адвокатські контори повинні
знаходитися у тому ж районі, що й суд.
Для отримання безоплатної правової допомоги необхідно подати
заяву  на  отримання  безоплатної  правової  допомоги.  В  заяві
заявник повиннен детально та повністю описати обставини спору.
По  цій  заяві,  за  вимогами  закону,  для  суду  має  існувати
переконлива наявність «достатнього шансу на успіх».
До заяви повинні  бкти додані  докази.  Отримати консультацію з
цього питання можна у адвоката. Також заявнику рекомендується
звернутися  до  адвоката  з  проханням  проінформувати  його/її
відносно  Закону  про  правову  консультаційну  допомогу,  згідно
якому особи з низьким доходом і майном отримують безкоштовну
або за значно зниженою ціною правову консультацію та можуть
просити позасудове представництво.
Окрім  того,  до  заяви  повинні  додаватися  пояснення  відносно
фінансового  та  особистого  становища  заявника  (сімейне
матеріальне становище, професія, майно, дохід та борги), а також
відповідні копії підтверджуючих документів. Допомогу на сплату
процесуальних та судових витрат може бути задовільнено лише на
час після надання повної заяви разом з цим поясненням та всіма
необхідними  квитанціями.  Формуляр  заповнюється  кожним
заявником  окремо.  Неповнолітні  надають  інформацію  щодо  їх
особистого  та  фінансового  становища,  а  також  відносно  осіб,
зобов'язаних утримувати їх.



Бельгія Особа,  яка  звертається  із  запитом  про  надання  їй  безоплатної
правової допомоги, подає документи до територіального відділу з
надання  безоплатної  правової  допомоги  за  місцем  свого
перебування/проживання



Португалія Особа,  що  запитує  правову  допомогу,  повинна  звернутися  до
районного центру португальської соціальної служби або служби з
питань  добробуту  за  місцем  свого  перебування/проживання  з
метою  отримання  безоплатної  правової  допомоги  та  детальної
інформації про процедуру безоплатної правової допомоги.

Детальна інформація про систему безоплатної правової допомоги
в  Португалії  розміщена  за  посиланням  https://www.seg-
social.pt/protecao-juridica  (інформація  виключно  португальською
мовою)

https://cutt.ly/sVYEvVg  за  уим  посиланням  міститься  певна
корисна  інформація  для  переміщених  громадян  України,  яка
доступна також українською мовою

Франція Особа,  що  запитує  надання  безоплатної  правової  допомоги,
звертається із запитом про надання правової допомоги до суду за
місцем свого перебування/проживання.
Із запиом можна звертатися до подання заяви або під час розгляду
справи.
Також можна звернутися за правовою допомогою після закінчення
процедури, наприклад, з метою виконання рішення суду.
Для цього потрібно подати заповнений формуляр запиту cerfa №
15626, який можна завантажити або отримати в мерії  чи у суді.
Детальна інформація про систему безоплатної правової допомоги
міститься  за  посиланням  https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/F18074?lang=en (англійською мовою)



Швейцарія Кожен швейцарський кантон має власну систему захисту дітей.
Кожен орган з  питань  захисту  дітей  має  власну практику щодо
процедури  надання  безоплатної  правової  допомоги.  Згідно  зі
швейцарським  законодавством,  правова  допомога  надається
особам,  які  проживають  за  кордоном,  на  тих  же  умовах,  що  й
особам, які проживають у Швейцарії.
 KESCHA  (  https://kescha.ch/fr/informations-sur-la-protection-de-l-
enfant-et-de-l-adulte/qu-est-ce-que-la-protection-de-l-enfant/comment-
se-deroule-une-procedure.php) надає інформацію та поради людям,
яких  стосуються  заходи  захисту  дітей  або  дорослих.  KESCHA
консультує, серед іншого, людей, які мають запитання щодо опіки
чи процедур органу захисту дітей та дорослих.  На їхньому веб-
сайті  можна  знайти  інформацію  про  законодавство  про  захист
дітей  і  дорослих,  прості  поради  та  детальну  інформацію  про
послуги,  які  пропонує  KESCHA.  За  наведеними  нижче
посиланнями  ви  можете  знайти  інформацію  KESCHA  про
процедуру  звернення  до  органу  захисту  дітей  та  дорослих
німецькою та французькою мовами. Є у них і флаєри німецькою і
французькою мовами.
Швейцарсткий  Червоний  Хрест  надає  інформацію  українським
біженцям (українською мовою), консультації та допомогу.

Чеська Республіка За  безоплатною  правовою  допомогою  може  звернутися  кожен
учасник процесу (в тому числі особа, яка вже взяла на себе опіку
над  дитиною  або  яка  подає  заяву  про  опіку  над  дитиною).
Провадження  щодо  дітей  є  вільними  від  судових  зборів,  і
представництво сторін не є необхідним, оскільки суд зобов’язаний
за  принципом  слідства  отримати  всі  необхідні  докази  від  імені
дитини.  Саму  дитину  завжди  представляє  опікун  ad  litem  –
переважно місцевий орган соціального захисту.
Якщо  учасник  наполягає  на  участі  адвоката,  він/вона  може
звернутися безпосередньо до відповідного суду з клопотанням про
призначення  адвоката  (відповідно  до  §  30  п.  2  Цивільного
процесуального кодексу - § 30 відст. 2 občanského soudního řádu).
Форми  запиту  не  встановлено.  Запит  може  супроводжуватися
формою «Декларація про доходи»



Литовська Республіка Інформацію щодо правової допомоги в Литовській Республіці для
громадян  України  українською  мовою  можна  знайти  на  сайті
Служби  з  питань  правової  допомоги  за  посиланням:
https://vgtpt.lrv.lt/.

Існує  два  види  правової  допомоги  –  первинна  та  вторинна.  Всі
громадяни  Литовської  Республіки,  громадяни  інших  держав-
членів Європейського Союзу, а також інші особи, які на законних
підставах проживають у Литовській Республіці та інших державах-
членах  Європейського  Союзу,  інші  особи,  зазначені  в
міжнародних договорах Литовської  Республіки та прямо діючих
правових актів Європейського Союзу мають право на отримання
первинної  правової  допомоги.  Вторинну  правову  допомогу
можуть  отримати  всі  перелічені  вище  особи,  чиє  особисте
(сімейне) майно та річний особистий дохід не перевищують рівні
майна та доходу, встановлені Урядом Литви.

У  статті  12  Закону   Литовської  Республіки  про  гарантовану
державою правову допомогу визначено осіб, які мають право на
отримання  вторинної  правової  допомоги  незалежно  від  розміру
майнового стану та доходів, встановлених Урядом. Відповідно до
пункту  16  статті  12,  такими  особами  є  батьки,  щодо  яких
розпочато судове провадження про обмеження повноважень або їх
скасування,  а  також  батьки  або  інші  представники  дитини
відповідно  до  закону,  якщо  розпочато  судове  провадження  про
відібрання дитини від них.  Право зазначених осіб на отримання
вторинної  правової  допомоги  підтверджується  документами,  що
підтверджують  розпочате  провадження  щодо  обмеження  чи
обмеження  батьківських  повноважень,  або  зверненням
територіального підрозділу Служби щодо надання таким особам
вторинної правової допомоги.



Необхідні документи Іноземний орган, до якого подається
заява на отримання безоплатної
правової допомоги

1.  Заява  на  отримання
безоплатної  правової
допомоги;
2.  Заповнений  формуляр
декларація  про  фінансовий  та
особистий стан;
3.  Документи,  що
підтверджують  надану  у
декларації  інформацію  про
фінансовий та особистий стан

компетентний суд ФРН



1.  Запит  про  надання
безоплатної  правової
допомоги.
Для  нідерландськомовної
частини Бельгії:  форма запиту
нідерландською  та
англійською мовами міститься
у додатку 2-3. Ці форми також
містять  інформацію  про
необхідні  документию.  Для
франкомовної  та
німецькомовної  частини
Бельгії:  стандартний
формулярзапиту  відсутній;
інформацію  про  необхідні
документи  можна  знайти
французькою  мовою  за
посиланням
https://www.avocats.be/fr/tout-
savoir/combien-ca-coute.
Також  є  франкомовне  бюро
правової  допомоги  в
БРЮССЕЛІ,  де  є  інформація
про  необхідні  документи
французькою  мовою,  яку
можна  знайти  за  посиланням
https://bajbruxelles.be/index.php/
fr/documents-a-fournir.  На  цій
сторінці  також  є  формуляр
запиту  французькою  та
англійською  мовами  (додатки
4-5).

Територіальний  відділ  з  надання
безоплатної правової допомоги

Адреси територіальних відділів для людей,
які  розмовляють  нідерландською  мовою
https://www.advocaat.be/vlaamse-balies

Адреси територіальних відділів для людей,
які  розмовляють  французькою  та
німецькою  мовами
https://avocats.be/fr/bureaux-daide-juridique-
baj



Заповнений  формуляр  запиту
на  отримання  безоплатної
правової  допомоги
(Формиуляри,  необхідні  для
звернення  за  правовою
допомогою у формі юридичної
консультації  чи  будь-якої
іншої  форми  правової
допомоги  можна  завантажити
з  веб-сайту  португальської
соціальної  служби
http://www.seg-
social.pt/formularios?bundleId=1
2023821);
Інформація  про  додаткові
документи,  що  повинні  бути
додані  до  запиту  міститься  за
посиланням  http://www.seg-
social.pt/documents/10152/1501
1/9001_protecao_juridica/62d23
9b3-7881-4c5b-a32c-
cd663888a4a5  (інформація
викладена  португальською
мовою)

Контактна інформація всіх центрів

Centro  Distrital  de  Aveiro/District  Center  of
Aveiro
Address: Rua Dr. Alberto Soares Machado
3804-504 AVEIRO
Fax. 300 519 519
E-mail ISS-APJ-Aveiro@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Beja/  District  Center  of
Beja
Address: Rua Prof. Bento de Jesus Caraça n.º
25
7800-511 BEJA
Fax. 300 517 000
E-mail ISS-APJ-Beja@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Braga/  District  Center  of
Braga
Address: Praça da Justiça
4719-003 BRAGA
Fax. 300 522 222
E-mail ISS-APJ-Braga@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Bragança/  District  Center
of Bragança
Address: Av. General Humberto Delgado
5301-859 BRAGANÇA
Fax. 300 516 200
E-mail ISS-APJ-Braganca@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Castelo  Branco/District
Center of Castelo Branco
Address: Rua da Carapalha, n.º 2-A
6000-164 CASTELO BRANCO
Fax. 300 514 800
E-mail ISS-APJ-CasteloBranco@seg-social.pt

Centro Distrital de Coimbra/ District Center of
of Coimbra
Address:Rua Abel Dias Urbano, n.º 2 - R/C
3004-519 COIMBRA
Fax. 300 518 200
Email ISS-APJ-Coimbra@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Évora/  District  Center  of
Évora
Address:Rua do Ferragial do Poço Novo n.º 22
7005-208 Évora
Fax. 300 517 300
E-mail ISS-APJ-Evora@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Faro/  District  Center  of
Faro
Address:Rua Pintor Carlos Porfírio, n.º 35
8000-241 FARO
Fax. 300 518 818
Email ISS-APJ-Faro@seg-social.pt

Centro Distrital da Guarda/ District Center of
Guarda
Address: Av. Coronel Orlindo de Carvalho
6300-680 GUARDA
Fax. 300 515 271
E-mail ISS-APJ-Guarda@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Leiria/  District  Center  of
Leiria
Address:Largo da República, n.º 3
2414-001 LEIRIA
Fax. 300 518 001
E-mail ISS-APJ-Leiria@seg-social.pt

Centro Distrital  de Lisboa/ District Center of
Lisbon
Address:Avenida 5 de Outubro nº 175
1069-451 Lisboa

Fax. 300 512 308
E-mail ISS-APJ-Lisboa@seg-social.pt

Centro Distrital de Portalegre/ District Center
of Portalegre
Address:Praça João Paulo II, n.º 7
7300-111 PORTALEGRE
Fax. 300 516 716
E-mail ISS-APJ-Portalegre@seg-social.pt

Centro  Distrital  do  Porto/  District  Center  of
Porto
Address:Rua António Patrício n.º 262
4199-001 PORTO
Fax. 300 520 520
Email ISS-APJ-Porto@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Santarém/  District  Center
of Santarém
Address:Largo do Milagre, n.º 49-51
2000-069 SANTARÉM
Fax. 300 514 300
E-mail ISS-APJ-Santarem@seg-social.pt

Centro Distrital de Setúbal/ District Center of
Setúbal
Address:Praça da República
2900-587 SETÚBAL
Fax. 300 513 600
E-mail ISS-APJ-Setubal@seg-social.pt

Centro Distrital de Viana do Castelo/ District
Center of Viana do Castelo
Address:Rua da Bandeira, n.º 600
4904-866 VIANA DO CASTELO
Fax. 300 516 516
Email ISS-APJ-VianaCastelo@seg-social.pt

Centro Distrital  de Vila Real/  District Center
of Vila Real
Address:Rua  D.  Pedro  de  Castro,  n.º  110  –
Apartado 208
5000-669 VILA REAL
Fax. 300 522 675
E-mail ISS-APJ-VilaReal@seg-social.pt

Centro  Distrital  de  Viseu/  District  Center  of
Viseu
Address:Av. Dr. António José Almeida, n.º 35
3514-509 VISEU
Fax. 300 515 515
E-mail ISS-APJ-Viseu@seg-social.pt

1.  Формуляр  запиту  можна
завантажити,  перейшовши  за
цим  посиланням:
https://www.justice.fr/formulaire
/demande-aide-juridictionnelle
або отримати в суді за місцем
перебування/проживання
особи,  що  запитує  надання
правової допомоги
2.  Підтверджуючі  документи
(податкова декларація, довідка
про  сімейний  стан  тощо).
Супровідні  документи
стосуються,  зокрема,
фінансового  становища особи,
що запитує правову допомогу,
та  осіб,  які  постійно
проживають з цією особою.

Адресу  компетентного  суду  за  місцем
перебування/проживання  особи,  що
запитує  правову  допомогу  міститься  за
посиланням
http://www.annuaires.justice.gouv.fr/lieux-
dacces-aux-droits-10111/



Інформацію  не  надано.  Для
отримання  інформації  особа,
що запитує правову допомогу,
має  звернутися  до  органу  з
питань захисту дітей за місецм
свого
перебування/проживання

Список  органів  з  питань  захисту  дітей  в
таблиці Excel та список контактних центрів
для ггромадян України додаються

1.  Клопотання  про  надання
безоплатної  правової
допомоги
2.  Заповнена  декларація  про
доходи
3.  Документи,  що
підтверджують  інформацію,
зазначену  в  декларації  про
доходи

Суд, який розглядає справу



1.  Особа,  яка  хоче  звернутися
за  правовою  допомогою,  має
заповнити  заяву,  яку  можна
знайти  на  сайті  Служби
правової  допомоги
https://vgtpt.lrv.lt/lt/asmenims-
norintiems-gauti-valstybes-
garantuojama-teisine-
pagalba/dokumentai-reikalingi-
valstybes-garantuojamai-teisinei-
pagalbai-gauti
2.  надати  документ,  що
посвідчує  особу,  такий  як
паспорт,  посвідчення  особи,
дозвіл  на  постійне  або
тимчасове  проживання  в
Литві/державі  Європейського
Союзу  та  документи,  що
підтверджують вимогу особи

Служба з питань правової допомоги



Іноземний орган, який приймає рішення
про надання безоплатної правової
допомоги

Мова, якою
приймаються документи

компетентний суд ФРН виключно німецька мова



Територіальний  відділ  з  надання
безоплатної правової додпомоги

Англійська  або  мова
регіону, в якому проживає
або  перебуває  особа,  яка
звертається із запитом про
надання  їй  безоплатної
правової  допомоги
(нідерландська,
французька або німецька)



ISS.I.P  (Instituto  de  Segurança  Social  I.P)  -
португальські  соціальні  служби  або
служюи з питань добробуту

виключно  португальська
мова

Суд, що розглядає справу виключно  французька
мова



Інформацію  не  надано.  Для  отримання
інформації  особа,  що  запитує  правову
допомогу,  має  звернутися  до  органу  з
питань  захисту  дітей  за  місецм  свого
перебування/проживання

Інформацію  не  надано.
Для отримання інформації
особа, що запитує правову
допомогу,  має  звернутися
до органу з питань захисту
дітей  за  місецм  свого
перебування/проживання

Суд, який розглядає справу виключно Чеська мова



Служба з питань правової допомоги Інформацію  не  надано.
Для отримання інформації
особа, що запитує правову
допомогу,  має  звернутися
до  Служби  з  питань
правової допомоги


