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I. Вступне слово 
 
Ми живемо у світі, де можливі різні нерівності – з приводу влади, добробуту, доступу до інформації                

тощо, – з якими стикається значна кількість людей на шляху до своїх цілей. Багато людей не знають про                  
права, якими вони володіють. Ще більше не знають, що потрібно робити для того, щоб скористатися               
ними. Ці проблеми є універсальними за своєю природою і трапляються у всьому світі – від маєтків у                 
Східному Лондоні до сільських поселень у Східній Африці. Дуже часто право не можна застосувати, не               
маючи достатньої сили.  

 
Це виклик не лише для окремих осіб, а для груп і спільнот, для організацій, що займаються                

благодійністю, та неприбуткових установ. Нерівність у доступі до майна та влади може зашкодити             
доступу людей до правових можливостей, необхідних для захисту себе та тих, хто потребує допомоги.  

 
Протягом останніх десятиліть відбулося значне зростання рівня доступу до безкоштовної правової           

допомоги. У той же час, ми стикаємося з тим, що державне фінансування юридичних послуг постійно               
скорочується. Доступ до правосуддя залишається однією з основних проблем людства. Механізму її            
вирішення, який би був заснований на центральній ролі урядів, поки що не існує. 

 
З огляду за це, юристи та світова юридична спільнота взагалі мають зробити все можливе для               

забезпечення того, що люди мають доступ до захисту, який надає закон. Неправильно, що ми живемо у                
світі, в якому, за даними ООН, для чотирьох мільярдів людей не діє принцип верховенства права. Ми не                 
можемо сприймати цю ситуація такою, як вона є, або відповідати, що рішення мають знайти інші. 

 
Мені пощастило протягом мого перебування на посаді Голови Адвокатів за міжнародний розвиток            

(A4ID) та теперішнього керівництва pro bono та громадськими програмами Allen & Overy на глобальному              
рівні зустріти як юристів, готових запропонувати свою допомогу, так і людей і спільноти, яким така               
допомога дуже потрібна. Для деяких з них основною перешкодою для доступу до правової допомоги є               
брак коштів. Для інших – це питання психології: «юрист не захоче допомогти мені, оскільки юристи               
працюють тільки на протилежну сторону». Для багатьох ключовим є питання комунікації. Юристи            
стикалися із тими самими проблемами – чи можуть мої вміння бути корисними? Як я буду встановлювати                
і розвивати зв’язки? Як знайти особу, якій потрібна моя допомога? 

 
Центри координації послуг pro bono (такі, як PILnet, A4ID та багато інших у різних країнах світу),                

суттєвим чином сприяють вирішенню цих проблем. Основне їхнє завдання – звести вміння і потреби              
разом. Але вони роблять набагато більше. Вони піднімають авторитет клієнтів послуг pro bono. Вони              
розвивають стандарти, яким ми маємо відповідати як професіонали правової сфери. Вони сприяють тому,             
щоб поступово, крок за кроком, з’явилася можливість охопити більшість з цих чотирьох мільярдів. 

 
Центри координації вже багато чого досягли: від ведення приблизно 200 справ на рік в усій PILnet                

до того, що з часу свого заснування A4ID надала допомогу більше 340 організаціям). Втім, це лише                
частина всесвітньої картини. Для досягнення реальних змін необхідно зробити більше, і цей посібник є              
важливим кроком на цьому шляху. 

 
З досвіду я знаю, що створювати новий координаційний центр може бути складно. Тим не менш               

необхідно, щоб мережа таких центрів поширювалася у всьому світу, особливо у країнах, що розвиваються              
– адже вони найбільше цього потребують. 

 
Для того, щоб це стало можливим, необхідно поширювати знання і досвід роботи координаційних             

центрів. Саме цього я очікую від посібника (а також від семінарів, які проводить PILnet). Він не надає                 
відповіді на всі питання, що можуть виникнути під час створення та початку роботи центру – і ніщо не                  
зможе надати всі відповіді – але у ньому визначено більшість основних викликів та надано пояснення,               
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яким чином інші центри змогли впоратися з ними. Цей посібник має розглядатися як документ, що               
розвивається, до якого можна включити досвід інших, і який може стати орієнтиром для подальшої              
розбудови координаційного центру. 

 
Я також сподіваюсь, що це видання сприятиме тіснішій співпраці між координаційними центрами у             

всьому світі. Ми досягаємо найбільшого тоді, коли ми об’єднуємось і ділимося, коли ми відкриті для               
навчання. У світі, в якому бракує ресурсів, але є значна потреба у правовій допомозі, ми маємо набагато                 
більше шансів досягти нашої мети, коли ми працюємо разом.  

 
За своєю суттю pro bono діяльність – це робота юриста із клієнтом, надання потрібної йому послуги,                

за яку він не може заплатити. Юрист і клієнт навряд чи розпочнуть співпрацю, якщо не буде таких                 
координаційних центрів. 

 
Цей посібник дає можливість встановити дуже багато зв’язків і допомогти дуже великій кількості             

людей, які цього потребують. Це сприятиме дуже позитивному розвитку подій. Я сподіваюся і вірю, що за                
допомогою цього посібника і шляхом співпраці кожен з нас може зробити свій внесок для охоплення               
людей, які потребують допомоги, та забезпечити для них захист і верховенство права. 

 
Кріс Маршал (Chris Marshall) 
Старший керівник громадських та pro bono програм Allen & Overy 
 

 

 

II. Передмова 
 
Цей посібник є результатом співпраці між PILnet: Всесвітньою мережею захисту права суспільних            

інтересів (PILnet) та Адвокатами за міжнародний розвиток (A4ID), спрямованої на створення найкращих            
практик діяльності центрів координації послуг pro bono для розвитку таких центрів на глобальному рівні. 

 
Коли PILnet почала свою роботу у Східній Європі у 1997 р., однією з її ключових цілей було                 

посилення доступу до правосуддя для соціально вразливих, бідних та незахищених категорій населення.            
Вона розробляла стратегії реформування систем правової допомоги та правової освіти та сприяла            
успішному здійсненню найважливіших реформ у країнах регіону. Крім того, PILnet допомагала           
підвищити адвокаційний потенціал організацій громадянського суспільства для збільшення масштабів         
їхньої діяльності та більшого впливу на спільноти, для яких вони працюють.  

 
Після десяти років роботи PILnet (що раніше називалася Інститутом захисту права суспільних            

інтересів) у країнах Європи відбулося зростання зацікавленості у послугах pro bono – добровільних             
юридичних послугах, що надаються для суспільного блага на безоплатній основі. Усвідомлюючи           
необхідність та зростання потреби щодо розробки правових джерел для цілей суспільного інтересу, PILnet             
почала роботу із налагодження контактів між юристами, готовими надавати безкоштовну правову           
допомогу, та людьми, які її потребують. 

 
Приблизно у той самий час A4ID також намагалися забезпечити інституційне оформлення надання            

послуг pro bono на міжнародному рівні. Після цунамі в Азії у 2004 р. група юристів з Лондона («1 000                  
юристів міста») об’єдналась із Oxfam для просування ключових цілей і принципів кампанії «Залишимо             
бідність у минулому» (Make Poverty History). A4ID була самостійною організацією-наступником цього           
руху: шляхом поєднання відданості, професійності та ентузіазму «1 000 юристів міста» та розширення            
поля зору організація поставила собі за мету використати вміння у сфері права для підтримки              
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різноманітних установ, що займаються питаннями соціального розвитку, та досягнення Цілей розвитку           
тисячоліття ООН. 

 
PILnet і A4ID незалежно одна від одної усвідомили, що створення координаційного центру є одним              

із шляхів досягнення їхніх цілей. Координаційний центр сприяє наданню правових консультацій на            
безоплатній основі, виступаючи посередником між людьми і організаціями, що їх потребують, та            
юристами, готовими надати допомогу. Як правило, координаційні центри створюються з метою           
інституціоналізації практики юридичних фірм і окремих практикуючих юристів із надання послуг pro            
bono. Це дозволяє акумулювати можливості приватного сектору для блага всіх. Надаючи технічну            
підтримку та просуваючи організовані форми надання безоплатних послуг, координаційні центри          
допомагають покращити доступ незахищених верств населення до правових послуг. 

 
Відповідно, у 2006 р. PILnet створила Угорський та Всесвітній координаційні центри, що мають на              

меті сприяти довготривалим контактам між юристами та неурядовими організаціями у всьому світі. Після             
цього були створені координаційні центри у Росії та Китаї. Одночасно з цим A4ID розпочала роботу свого                
центру у Лондоні з метою сприяння міжнародному розвитку та викоріненню бідності за рахунок             
покращення доступу до правових послуг. На основі цих моделей невдовзі були створено інші             
координаційні центри у європейських країнах. Практика надання послуг pro bono стала набирати обертів у              
Європі. 

 
У 2007 р. PILnet провела свій перший Європейський форум pro bono. Він став важливою подією для                

усіх зацікавлених у практиці надання послуг pro bono у Європі. Перед конференцією PILnet організувала              
перший Європейський семінар координаційних центрів pro bono. Вже у 2010 р. порядок денний та              
кількість учасників семінару координаційних центрів (проведено у Парижі) було значно розширено.           
Представники з різних країн Європи – Ірландії, Франції, Латвії, Бразилії, Південної Африки, – що взяли               
участь у заході, обмінялися знаннями, інформацією та обговорили різноманітні аспекти своєї роботи.            
A4ID значним чином сприяли цим обговоренням, але A4ID і PILnet відчували, що є й інші питання, якими                 
можна поділитися. 

 
Успішність форуму та поява нових координаційних центрів у всьому світі дозволила нам            

усвідомити, що існує потреба у практичному посібнику, що б містив керівництво для приватних осіб та               
неурядових організацій, які планують заснувати координаційний центр у своїй країні. Намагаючись           
використати та поширити свій досвід щодо створення та роботи успішних координаційних центрів, A4ID і              
PILnet вирішили розробити Посібник з організації роботи координаційного центру послуг pro bono. Таким             
чином посібник засновано на досвіді інших координаційних центрів, зокрема на тому, що був             
представлений на семінарі у листопаді 2010 р. Ми сподіваємося, що використання цього досвіду та              
досвіду інших координаційних центрів допоможе Вам при створенні свого центру та розширенні послуг             
pro bono на глобальному рівні. 
 

Едвін Рекош (Edwin Rekosh) 
Виконавчий директор, PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів  
Ясмін Батлівала (Yasmin Batliwala) 
Виконавчий керівник, Адвокати за міжнародний розвиток 
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III. Вступ 
 

У багатьох юрисдикціях безкоштовні правові послуги зазвичай доступні для тих, хто їх потребує,             
або неформально (їх надають юристи, які практикують індивідуально, або невеликі юридичні фірми), або             
через систему правової допомоги чи неприбуткові організації (їх надають юристи, що працюють в цих              
організаціях). Однак останнім часом, особливо протягом двох останніх десятиліть, практика послуг pro            
bono набуває інституційного виміру у юридичній професії. Цьому сприяє ряд факторів. По-перше, у             
деяких юрисдикціях скорочення державного фінансування програм правової допомоги змусило юридичну          
спільноту шукати можливості надання безкоштовних правових послуг тим, хто цього потребує, та            
переглянути роль юридичної професії у наданні таких послуг pro bono. По-друге, в результаті глобалізації              
юридичні фірми стають більшими, багато фірм починають оформлювати свою практику pro bono на             
інституційному рівні. Певною мірою це робиться для того, щоб залучити найкращих випускників            
юридичних навчальних закладів та утримати своїх юристів. Нарешті, багато асоціацій адвокатів почали            
організовувати неприбуткові pro bono програми та поширювати волонтерство у юридичних фірмах, що            
створило альтернативу організаціям із надання правової допомоги. Важливим чинником, що сприяв           
розвитку послуг pro bono, стало зростання кількості координаційних центрів – неприбуткових організацій,            
що забезпечують доступність та інституціоналізацію послуг pro bono, діючи як посередники і пов’язуючи             
юристів, готових надавати послуги, із тими, хто їх потребує. Мета цього посібника – на основі досвіду                
PILnet, A4ID та інших надати матеріали для створення та розвитку координаційних центрів послуг pro              
bono у всьому світі. 

 
Цей проект підготовлено спільно Адвокатами за міжнародний розвиток (A4ID) та Всесвітньою           

мережею захисту права суспільних інтересів (PILnet). 
 
A4ID – це благодійна організація, зареєстрована в Англії та Уельсі, та міжнародна неурядова             

організація, яка відіграє стратегічну роль у розробці ефективних та дієвих рішень щодо використання             
права для викорінення бідності та можливостей юридичної професії для досягнення цілей розвитку.  

 
A4ID створює можливості та допомагає юристам відігравати активну роль у боротьбі з бідністю та              

1

забезпечує доступність правової допомоги для організацій, що займаються питаннями міжнародного          
розвитку. Для цього використовуються її глобальна мережа провідних юридичних фірм, асоціацій та            
корпоративних юридичних департаментів, які надають безкоштовні юридичні послуги партнерам A4ID з           
міжнародного розвитку: благодійним фондам, всесвітнім неурядовим організаціям, соціальним        
підприємствам, асоціаціям адвокатів та урядам країн, що розвиваються. Правова допомога надається           
через координаційний центр, що дозволяє партнерам A4ID діяти більш ефективно та підвищувати свій             
вплив. Це також сприяє їм у здійсненні впливу на законотворчість та прийняття рішень, захист прав та                
посилення верховенства права для досягнення цілей міжнародного розвитку. 

 
Крім того, у партнерстві з юристами та організаціями з розвитку A4ID працює над підвищенням              

обізнаності та розповсюдженням знань про роль, яку право може зіграти у подоланні бідності, що              
дозволяє розробляти більш дієві та сталі рішення для проблем розвитку. Для цього проводиться низка              
освітніх заходів, семінарів та дебатів, а також відбувається розповсюдження новітніх ідей щодо            
різноманітних питань, пов’язаних з правом і розвитком.  

 
A4ID постала на основі ініціативи «1 000 юристів міста» Oxfam після цунамі у Азії у грудні 2004 р.                  

У 2006 р. вона стала окремою організацією та швидко перетворилася на глобального лідера сприяння              
послугам pro bono. 

 

1 У цьому посібнику поняття «юристи» та «юридичні фірми» використовуються поперемінно. Якщо автори             
вживають поняття «юрист», це не обов’язково означає, що координаційний центр не має співпрацювати із              
відповідними координаторами, комітетами або спеціально призначеними партнерами з pro bono діяльності, що            
можуть працювати у структурі юридичних фірм. 
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PILnet було створено у 1997 р., коли після падіння Берлінського муру країни Центральної та              

Східної Європи почали рухатися до ринкової економіки та демократії. У цей час багато людей розуміли               
право як спосіб здійснення контролю з боку держави, а не як інструмент загального блага. PILnet було                
створено з метою поширення використання права як інструменту, що має слугувати інтересам всього             
суспільства, а не окремих впливових осіб. 

 
У 2002 р. PILnet заснувала представництво у Будапешті, звідки відбувалася координація діяльності у             

країнах Центральної та Східної Європи. Після цього PILnet відкрила представництво у Росії (2004 р.) та               
Китаї (2008 р.) з метою задоволення практичних потреб своїх міжнародних колег та застосування свого              
унікального підходу до мобілізації, посилення та налагодження партнерства між тими, хто використовує            
право з метою суспільного інтересу. 

 
У 2007 р. PILnet стала самостійною неприбутковою організацією (тоді вона називалася «Інститут            

захисту права суспільних інтересів») та відкрила представництво у Нью-Йорку. У 2011 р. PILnet почала              
використовувати сучасну назву, оскільки вона краще відображає стратегію поєднання глобальних мереж           
сприяння правосуддю та захисту прав. 

 
Для того, щоб заохотити юристів просувати суспільні інтереси та посилити спроможність           

громадянського суспільства впливати на законотворчість і політику, а також допомогти людям, які цього             
потребують, PILnet підтримує практику pro bono (або волонтерських) послуг у всьому світі. Хоча             
останніми роками все більше юристів та фірм готові надавати безкоштовні послуги, часто вони не мають               
безпосереднього зв’язку із громадами. Координаційні центри PILnet в Угорщині, Росії, Китаї та Всесвітній             
координаційний центр мають на меті подолати розриви між юристами, готовими надавати безкоштовні            
юридичні послуги, та тими, хто їх потребує. 

 
Крім того, PILnet сприяє розповсюдженню свої моделі шляхом надання технічної підтримки, обміну            

ноу-хау та інших форм співпраці з партнерськими центрами у Європі та світі, у тому числі з новими                 
ініціативами в Індії, Нігерії та Гонконзі. Вона організовує щорічний Європейський форум pro bono, який              
став динамічним багатонаціональним майданчиком для обміну інформацією, передачі навичок та          
партнерства щодо діяльності pro bono. Участь у ньому беруть представники з усього світу.  

 
Цей посібник засновано на досвіді A4ID, PILnet та інших установ щодо створення та управління              

координаційними центрами послуг pro bono. 
 
Мета цього видання не у тому, щоб вказати на єдиний вірний спосіб створення та управління таким                

центром. Навпаки, необхідно уважно досліджувати місцевий контекст та ситуацію для того, щоб центр             
координації повною мірою відповідав місцевим потребам. Сподіваємося, що цей посібник стане           
відправною точкою для цього процесу, що знання та досвід PILnet та A4ID стануть у нагоді та заохотять                 
інших працювати задля забезпечення доступу до правових послуг тим, хто не може за них заплатити.  

--------------------------------------- 
Цей посібник пропонує практичні інструменти, поради та власне бачення стосовно того, як створити             

та підтримувати діяльність координаційного центру. У перших розділах буде дано пояснення концепції            
координаційного центру та опис кроків для його заснування та успішного управління, в тому числі              
стосовно таких питань: кому допомагати, як залучити юридичну спільноту, як пов’язувати юристів та             
клієнтів між собою, як забезпечити їхню подальшу взаємодію. Наступні розділи будуть присвячені            
питанням комунікації. Зокрема, вони міститимуть детальне пояснення того, як створити сприятливе           
середовище для практики pro bono (pro bono культури) та як розробити стратегію розповсюдження             
діяльності координаційних центрів. Нарешті, у посібнику є короткий розділ щодо фінансової сталості та             
перелік корисних контактів.  

 
У всьому тексті посібника надаються приклади та посилання на документи, які ілюструють та             

доповнюють текст. Ці документи містяться у додатках, які надано лише для наочності. Вони містять різні               
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приклади діяльності координаційних центрів, тому ми закликаємо Вас використовувати їх у практичній            
роботі. Немає єдиного правильного способу створення та управління координаційним центром, у різних            
країнах та обставинах методика його роботи буде різною. Ми сподіваємося, що наш досвід роботи              
координаційних центрів та досвід інших стане позитивним прикладом та допоможе Вам створити успішні             
центри. 
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IV. Золоті правила 
 
1. Потрібно чітко усвідомлювати задачі координаційного центру, визначити його цілі та принципи та            

чітко повідомити клієнтів, юристів та донорів про них. 
2. Необхідно чітко визначити характер та обсяг правових питань, щодо яких координаційний центр може             

надавати допомогу. 
3. Потрібно налагодити пропозицію безкоштовних правових послуг, підвищити обізнаність та шукати          

підтримки місцевої асоціації адвокатів або юристів та всіх категорій юридичних працівників: від            
студентів-правників до юристів на пенсії. 

4. Необхідно визначити попит на безкоштовні юридичні послуги, працювати з неурядовими          
організаціями для того, щоб зрозуміти їхні потреби та потреби їхніх громад та надати їм інформацію               
про доступні послуги, які можуть допомогти їм досягти своїх цілей. 

5. Під час зведення юристів з можливими клієнтами потрібно переконатися, що сторони погоджуються            
на умови надання безкоштовних правових послуг. Необхідно постійно підтримувати зв'язок з           
клієнтами (особами або неурядовими організаціями) та юристами/юридичними фірмами, аби         
забезпечити, що справу зроблено і сторони задоволені. 

6. Потрібно розповсюджувати успішні історії за допомогою нових ЗМІ, зокрема, необхідно постійно           
оновлювати свій веб-сайт, розсилати вісники та вести комунікацію у соціальних мережах, це            
допоможе розвитку координаційного центру та pro bono діяльності взагалі. 

7. Необхідно визнавати спільноту, яка організовує та сприяє наданню послуг pro bono. Організація            
церемоній нагородження надавачів послуг pro bono та інші заходи допоможуть виразити вдячність            
юристам, які присвячують свій час та зусилля та заохотити їх продовжувати це. 

8. Потрібно шукати підтримку та допомогу з боку інших координаційних центрів. Міжнародна мережа            
координаційних центрів продовжує зростати, багато з цих центрів вказані у посібнику. 

 

 

 

V. Значення понять, пов’язаних із координаційними центрами       
для послуг pro bono 

a. Що таке pro bono? 
 

«Pro bono» походить від латинського pro bono publico, що означає «для суспільного блага». Це              
поняття використовується в юридичних колах для позначення правових послуг, що надаються           
безкоштовно, тим, хто їм потребує, але не має іншої можливості отримати їх. Характер робіт, які можуть                
розглядатися як «pro bono», може відрізнятися в залежності від місцевих правових традицій, контексту             
або соціального середовища, але взагалі діяльність pro bono має відповідати наступним характеристикам: 

 
● це юридична робота, яка виконується юристом; 
● виконується для суспільного блага, а не для комерційних інтересів; 
● добровільна робота, що не підлягає компенсації; 
● безкоштовна для клієнта; 
● виконується відповідно до таких же професійних стандартів, як і оплачувана юридична робота. 
 

Існує певна різниця між послугами pro bono та іншими безкоштовними юридичними послугами для             
тих, хто їх потребує. Наприклад, деякі громадяни можуть отримувати допомогу для вирішення своїх             
проблем за кошти уряду через державні програми правової допомоги. Така робота не вважається «pro              
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bono», тому що юрист, який її виконує, отримує відповідну оплату від уряду. Іншим прикладом може бути                
ситуація, за якої безкоштовна правова допомога надається юристом, що працює у центрі права або іншій               
неприбутковій організацій. Знову ж таки, така робота не вважається «pro bono», тому що юрист отримує               
оплату від цієї неприбуткової організації. Нарешті, деякі юристи можуть надавати безкоштовні початкові            
консультації потенційним клієнтам. Це також не вважається «pro bono», тому що юрист діє у своїх               
власних комерційних інтересах: для залучення нового клієнта, який буде оплачувати послуги. 
 
 

У Німеччині діяльність pro bono визначається таким чином (відповідно до          
Франкфуртського круглого столу pro bono): 

 
Надання безкоштовних правових консультацій на добру справу. Діяльність pro bono включає           

в себе надання порад та представлення благодійних, неприбуткових і неурядових організацій,           
фондів та осіб з обмеженими фінансовими можливостями, а також зобов’язання щодо просування            
належних правових процедур та прав людини. Намір, відповідно до якого юридичні фірми            
надають послуги pro bono, полягає у тому, щоб зробити їхній досвід та ресурси корисними для               
доброї справи і таким чином виконати свої громадянські обов’язки шляхом професійної           
діяльності. Правові консультації pro bono мають відповідати таким самим професійним          
стандартам, що й оплачувані правові консультації. 
 
 

Американська асоціація адвокатів (США) пропонує типовий кодекс етики. Він не          
обов’язковий, але асоціації адвокатів на рівні штатів заохочуються прийняти його. 

 
Правило 6.1 цього кодексу визначає «pro bono» наступним чином: 
 
Кожний адвокат має професійний обов’язок надавати юридичні послуги тим, хто не може їх             

оплатити. Юрист має прагнути до того, щоб надавати послуги pro bono протягом принаймні 50              
годин на рік. Для цього юрист має: 

 
a) надавати більшість послуг протягом цих 50 годин безкоштовно та не розраховуючи на            

оплату таким людям чи організаціям: 
1) особам з обмеженими фінансовими можливостями;  
2) благодійним, релігійним, неурядовим, громадським, урядовим та освітнім       

організаціям з приводу питань, що стосуються задоволення потреб осіб з          
обмеженими фінансовими можливостями;  

b) надавати додаткові послуги шляхом: 
1) надання юридичних послуг на безоплатній основі або із суттєвою знижкою особам,           

групам та організаціям, що діють з метою забезпечення або захисту громадянських           
прав і свобод або публічних прав, або благодійним, релігійним, неурядовим,          
громадським, урядовим та освітнім організаціям з метою сприяння їхнім         
організаційним цілям, якщо оплата юридичних послуг може суттєво скоротити         
фінансові ресурси організації або якщо у неї немає інших прийнятних способів           
отримати такі послуги; 

2) надання юридичних послуг із суттєвою знижкою особам з обмеженими         
фінансовими можливостями;  

3) участі у діяльності. спрямованій на вдосконалення законодавства, правової системи         
або юриспруденції як галузі занять. 

 
Крім цього, адвокат має за своєю волею надавати фінансову підтримку організаціям, що            

надають юридичні послуги особам з обмеженими фінансовими можливостями. 
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Інститут pro bono (США) визначає pro bono як діяльність, яку ведуть юридичні фірми             

зазвичай без очікування оплати і не в рамках звичайної ринкової практики, що складається з: 
 

a) надання юридичних послуг особам з обмеженими фінансовими можливостями або         
благодійним, релігійним, неурядовим, громадським, урядовим та освітнім організаціям з         
приводу питань, що стосуються задоволення потреб осіб з обмеженими фінансовими          
можливостями; 

b) надання правової допомоги особам, групам чи організаціям, що діють з метою           
забезпечення або захисту громадянських прав і свобод або публічних прав;  

c) надання правової допомоги благодійним, релігійним, неурядовим, громадським,       
урядовим та освітнім організаціям з метою сприяння їхнім організаційним цілям, якщо           
оплата юридичних послуг може суттєво скоротити фінансові ресурси організації або          
якщо у неї немає інших прийнятних способів отримати такі послуги. 

 
 

b. Що таке координаційний центр? 
 

Координаційний центр сприяє ефективному наданню правових консультацій pro bono. Він діє у            
2

якості посередника між людьми чи організаціями, яким потрібна правова допомога, та юристами,            
готовими її надавати. З одного боку, координаційний центр акумулює вміння та досвід професійних             
юристів, з іншого боку – надає неурядовим організаціям, урядам та/або окремим особам чіткий механізм,              
за допомогою якого вони можуть отримати правову допомогу. Він надає доступ до послуг тим              
організаціям чи особам, які не мають інших можливостей такого доступу. 
 

c. Інші поняття 
 

У цьому посібнику надаються визначення наступних понять. Хоча визначення можуть відрізнятися,           
ці поняття будуть використовуватися у посібнику у таких значеннях. 

 
 
Асоціація адвокатів або юридичне співтовариство – професійний орган, що представляє (а в            

окремих випадках регулює діяльність) всіх або окремих професійних юристів в рамках конкретної            
юрисдикції. 

 
Клієнт – особа або організація, що отримує юридичну консультацію pro bono. 
 
Клієнт, що не має засобів для оплати послуг – особа, що потребує правових послуг, але не може                 

самостійно їх оплатити. 
 
Лист про призначення – лист, що надається юристом клієнту і в якому визначаються взаємні              

очікування. Також може називатися лист про надання послуг або лист-зобов’язання.  
 
Неурядова організація (НУО) – неприбуткова організація, що займається питаннями правосуддя та           

іншими соціальними питаннями і є повністю незалежною від уряду (хоча вона може отримувати             
фінансування від уряду). Може бути створена у формі благодійної або громадської організації, асоціації,             
волонтерської організації, групи взаємодопомоги, організації громадянського суспільства, громадської        
групи або недержавної установи. 

 

2 В окремих випадках координаційний центр може мати різні назви, як-от «Центр pro bono» або «Альянс pro bono». 
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Посередник – особа або організація, що діють як проміжна установа між двома особами або              
організаціями (тут: між юристом та клієнтом). Координаційні центри іноді визначаються як посередники. 

 
Справа – юридична справа, тобто судова справа, юридичне дослідження або юридичне питання,            

який займається юрист або юридична фірма. 
 
Університетська юридична клініка – клініка, в якій студенти правничих спеціальностей надають           

безкоштовні правові послуги під керівництвом кваліфікованих фахівців. Робота студентів може бути           
частиною навчальних планів та підлягати оцінюванню або виконуватися у вільний від навчання час. 

 
Юридична клініка – заклад, в якому регулярно на безоплатній основі надається інформація та             

консультації з різних правових питань. Є різні моделі юридичних клінік. Деякі клініки надають             
консультації тільки на вимогу, інші забезпечують супровід протягом довшого строку. Всі послуги мають             
надаватися під керівництвом кваліфікованих юристів, які можуть бути співробітниками клініки або           
волонтерами. 

 
Правова допомога – надання правової допомоги на безоплатній основі або з суттєвою знижкою або              

представництво осіб, які не можуть оплатити послуги (як правило, послуги оплачуються урядом). Така             
допомога відрізняється від послуг pro bono, які надаються юристами, що не отримують за них оплату. 

 
Pro bono не є заміною правової допомоги. Але це важлива додаткова діяльність, оскільки потреба у               

наданні безкоштовних правових послуг існує у кожній державі – незалежно від того, наскільки добре              
організована у ній система правової допомоги. Уряди, як правило, мають зобов’язання щодо фінансування             
та надання правової допомоги, і наявність послуг pro bono не має бути підставою для скасування або                
скорочення системи правової допомоги. Уряди мають тісно співпрацювати з координаційними центрами,           
аби забезпечити, що всі, хто потребують допомоги, отримують її. 

 
Юрист – особа, що правомочна надавати юридичні консультації. У різних країнах та контекстах             

можуть використовуватися назви «адвокат», «представник», «юридичний радник» тощо . 
3

 

 

VI. Діяльність координаційного центру 

a. Вступ 
 

Співробітники координаційних центрів послуг pro bono мають чітко уявляти, кому і як вони             
допомагають, аби однаково уважно ставитися до всіх, хто звертається за допомогою. Це дозволить іншим              
установам знати, яким саме особам можна рекомендувати звертатися до координаційних центрів.  

 
Так само важливо, щоб співробітники могли чітко пояснювати клієнтам, юристам та донорам,            

навіщо існує координаційний центр. Якщо люди не ознайомлені зі специфікою послуг pro bono, вони              
можуть неправильно розуміти мету його діяльності. В останніх розділах цього посібника пропонуються            
поради щодо комунікації про pro bono діяльність та про те, чим координаційний центр може бути               
корисний.  

 
Багато координаційних центрів усвідомили, що НУО часто можуть чітко не усвідомлювати свої            

потреби та не володіти знаннями у сфері права. Вони не готові спілкуватися з юристами, оскільки вони не                 
мають повного розуміння мети pro bono діяльності. 

3 В окремих юрисдикціях допомогати у наданні послуг pro bono можуть студенти правничих спеціальностей,              
помічники юриста, практиканти та стажери під керівництвом кваліфікованого юриста. 
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І це стосується не тільки НУО.  
 
Іноді юристи теж помиляються, вважаючи послугами pro bono такі, що надаються за зниженими             

цінами (в тому числі безкоштовні консультації), або якщо оплата за них відбувається після завершення              
справи. 
 

b. Цілі та принципи діяльності координаційного центру 
 

Координаційні центри послуг pro bono існують для того, аби сприяти позитивним змінам у             
суспільстві, зокрема допомагати тим, хто цього потребує. Зокрема, вони функціонують для досягнення            
такої мети і завдань: 

 
● покращити доступ до правосуддя; 
● забезпечити надання юридичних консультацій всім, незалежно від раси, біографії чи          

віросповідання; 
● забезпечити надання юридичних консультацій незалежно від політичного та релігійного         

контексту; 
● сприяти утвердженню верховенства права; 
● діяти незалежно від урядів, донорів, юридичних фірм, НУО та інших груп; 
● підтримувати процеси розвитку на державному та міжнародному рівні; 
● сприяти досягненню конкретних цілей, як-от Цілей розвитку тисячоліття ООН; 
● підвищувати обізнаність про pro bono діяльність; 
● поширювати знання про право і розвиток;  
● сприяти використанню права як інструмента соціальної справедливості. 

 
У більшості юрисдикцій юристи мають виключний доступ до можливості практикувати і           

представляти клієнтів у судах. Тому вони мають професійні і моральні зобов’язання щодо надання             
юридичних послуг тим, хто не має іншого доступу до правової системи. Координаційний центр надає              
юристам просту та ефективну можливість виконати таке зобов’язання.  

 
 
 

i. Важливість доступу до правової допомоги на місцях 
 

Розвиток pro bono діяльності на місцевому рівні, наприклад за допомогою асоціації адвокатів у             
місцевій юрисдикції, є дуже важливим з огляду на низку причин. По-перше, отримуючи підтримку від              
місцевої юридичної спільноти, координаційний центр буде здатним виконати правові потреби своїх           
клієнтів у простий і доступний спосіб. По-друге, місцева pro bono спільнота є важливим ресурсом для               
фінансової сталості координаційного центру. Нарешті, підтримуючи розвиток pro bono діяльності на           
місцевому рівні, координаційний центр може підвищити ефективність роботи НУО, що працюють для            
суспільного блага, та створити сталу інфраструктуру pro bono діяльності. Разом з тим, це допомагає              
забезпечити законність pro bono діяльності та розширити мережу юристів і фірм, готових вести таку              
діяльність у майбутньому. 
 

ii. Діяльність pro bono на глобальному рівні 
 

Іноді місцеві координаційні центри не можуть забезпечити виконання всіх видів запитів, які можуть             
мати різні люди чи установи. Наприклад, організація може потребувати поради щодо права іншої країни,              
міжнародного права або порівняльного права. У таких випадках важливо, щоб клієнт мав доступ до              
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всесвітньої мережі координаційних центрів, як-от координаційні центри A4ID або PILnet. Такі центри            
отримують запити і знаходять юристів із різних країн світу, які готові допомогти. 
 
 

 

VII. Порядок створення та забезпечення роботи      
координаційного центру 
 

a. Зв’язки з клієнтами та юристами 
 

Ключовим принципом успішної роботи координаційного центру є забезпечення того, що юристи і            
клієнти знають про нього! Це може здаватися очевидним, але це не відбувається автоматично. Спосіб              
вибору та залучення клієнтів дуже сильно впливає на характер діяльності координаційного центру. 
 

i. Кому допомагає координаційний центр? 
 

Деякі координаційні центри допомагають таким організаціям, як благодійні фонди та інші НУО.            
Інші також допомагають окремим особам – безпосередньо або через НУО. Важливо чітко розуміти, хто              
може отримувати допомогу координаційного центру щодо пошуку юристів та встановити критерії відбору            
осіб чи організацій, які можуть претендувати на таку допомогу.  

 
Зокрема, координаційні центри можуть використати такі критерії для відбору своїх клієнтів: 
 

● особи з обмеженими фінансовими можливостями – залежно від рівня доходу, активів та            
результатів «перевірки засобів» (тобто, визначення рівня засобів, якими володіє особа); 

● особи, що стикаються із певною проблемою, наприклад, жінки, які страждають від домашнього            
насильства; 

● організації, що працюють у певній територіальній громаді або діяльність яких спрямована           
визначається їхніми завданнями; 

● будь-яка неприбуткова установа, що відповідає фінансовим критеріям та потребує правових          
послуг. 

 
 
A4ID вибирає своїх клієнтів відповідно до того, чи спрямована їхня діяльність на викорінення бідності              
(хоча б частково) та досягнення Цілей розвитку тисячоліття ПРООН. 
 
 

Зазвичай координаційні центри для оцінки потенційних клієнтів-НУО використовують спосіб         
«МСЗ» (місія, справа, засоби): 

 
● Місія – чи працює НУО для суспільного блага? 
● Справа – якщо не йдеться про НУО, що працює у сфері суспільного блага або прав людини,                

чи відповідає така НУО критеріям через те, що відповідна справа може бути            
суспільно-корисною? 

● Засоби – навіть якщо НУО не має суспільно корисної місії або справ, чи відповідає вона               
критеріям через те, що ні вона сама, ні її члени не мають засобів для оплати роботи юристів? 
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ii. Відбір та перевірка клієнтів 
 

Відбір та перевірка клієнтів – це процес визначення клієнтів і справ відповідно до низки критеріїв та                
загальної оцінки клієнтів. Необхідно визначитися стосовно методу оцінки клієнтів: організацій та окремих            
осіб. Цей метод має бути зрозумілим юристам, які можуть домовитися з координаційним центром про              
залучення тільки конкретних категорій клієнтів. Діяльність координаційних центрів щодо відбору та           
перевірки клієнтів і критерії, які вони застосовують, мають бути настільки прозорими, наскільки це             
можливо. 

 
Відбір та перевірка клієнтів важливі для забезпечення законності координаційних центрів. Юристи           

та фірми, що погоджуються надавати послуги pro bono, цілком покладаються на центри у відборі клієнтів.               
Центри, особливо нові, не можуть ризикувати втратою репутації через неналежну процедуру відбору            
потенційних клієнтів або порушення правил оголошеної процедури.  

 
Наприклад, якщо координаційний центр допомагає організаціям, він має вирішити, чи будуть           

проводитися перевірки їхніх: 
 

● фінансових показників; 
● стандартів управління, прозорості та підзвітності; 
● членів правління, керівників та/або співробітників (наприклад, з метою забезпечення відсутності          

зв’язку з терористичними або іншими кримінальними силами);  
● цілей та принципів. 

 
Для того, щоб організація мала можливість отримати послуги pro bono через координаційний центр,             

може вимагатися, щоб вона відповідала критеріям прозорості. 
 
Часто координаційні центри вимагають від НУО заповнити своєрідну форму, що містить основну            

інформацію про НУО. Вони можуть використовувати й інші способи початкового аналізу цієї НУО. 
 

 
Альянс pro bono, який раніше називався Асоціацією юристів із захисту права суспільних            

інтересів (Чеська Республіка) використовує декілька форм, у тому числі початкову форму, яку має             
заповнювати НУО, що виразила зацікавленість у послугах pro bono та звернулась до Альянсу за              
допомогою. Альянс також має другу форму, яку заповнює НУО, що звертається з приводу особливої              
справи. Див. Додаток 1. Форми для НУО, зацікавлених у послугах pro bono та Додаток 2. Форма                
запиту на послуги pro bono для НУО.  

 
Всесвітній координаційний центр PILnet уважно розглядає кожну НУО, яка звертається за           

послугами pro bono. Центр перевіряє організаційні аспекти, принципи діяльності, професійність та           
зовнішні зв’язки потенційного клієнта. Загалом під час розгляду нового клієнта PILnet проводить            
початковий аналіз НУО шляхом перевірки її веб-сайту, донорів, щорічних звітів, партнерів та проектів.             
Перевірка проходить в індивідуальному порядку. 

 
Інститут pro bono, перший координаційний центр у Бразилії, відбирає потенційних          

клієнтів-НУО таким чином, щоб вони «діяли законно, були віддані своїй справі та мали фінансові              
обмеження». 

 
 

Іноді координаційні центри займаються справами окремих осіб. У таких випадках важливо           
належним чином провести відбір осіб, щоб переконатися, що вони можуть розраховувати на отримання             
послуг pro bono. Крім рівня доходів, координаційні центри можуть перевірити й інші критерії, як-от чи               
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отримувала особа правову допомогу у відповідній справі у минулому. Див. Додаток 3. Форма відбору для               
справ НУО. 

 
Координаційні центри можуть також звертати увагу на: 
 

● забезпечення направлення осіб, які мають право на отримання правової допомоги за кошти уряду,             
до відповідних установ. Послуги координаційних центрів мають бути спрямованими на тих, хто не             
має права на правову допомогу за кошти уряду, але й не має власних коштів для оплати                
юридичних послуг; 

● Чи є необхідність проведення додаткової «перевірки засобів» для забезпечення того, що допомога            
надається тільки тим, хто має найменше можливостей оплатити послуги самостійно. Проведення           
такої перевірки дає гарантію того, що зусилля юристів спрямовані на тих, хто найбільше їх              
потребує, а також того, що координаційні центри не «крадуть» у фірм клієнтів, які потенційно              
можуть за себе заплатити. Але необхідно зважати на те, що всебічна перевірка осіб може вимагати               
значних ресурсів координаційних центрів, і відповідно, прагнути до балансу у цьому вимірі; 

● Створення мережі для перенаправлення: якщо координаційний центр не може допомогти певному           
клієнту, він принаймні може спрямувати його до тієї організації, яка має таку можливість; 

● Проведення навчання та забезпечення керівництва працівниками, які будуть розглядати питання          
про залучення клієнта. Якщо для такої роботи координаційний центр використовує студентів або            
волонтерів, важливо забезпечити, що вони пройшли відповідне навчання та працюють під           
керівництвом кваліфікованого юриста. 

 
 

Альянс Pro Bono (Чеська Республіка) вимагає від осіб, які звертаються за послугами pro bono,              
заповнити декларацію про засоби та фінансовий статус. Після прийняття рішення про залучення            
певної особи у якості клієнта Альянс просить її заповнити форму запиту на послуги (подібну до               
відповідної форми, яку заповнюють НУО). Крім того, Альянс встановив контакти з Асоціацією бюро             
з надання консультації громадянам Чеської Республіки. Бюро часто надають допомогу громадянам           
через Альянс. У результаті цього Альянс створив спеціальну форму відбору безпосередньо для таких             
бюро, оскільки вони не можуть використовувати стандартну форму Альянсу. Альянс визнає, що бюро             
з надання консультацій є важливим ресурсом для залучення клієнтів, тому він гнучко змінює свої              
правила у роботі з Асоціацією. 

 
 

Деякі координаційні центри надають послуги як НУО, так і окремим особам. 
 

 
Координаційний центр захисту права суспільних інтересів Квінсленду (КЦЗПСІК,        

Австралія) має одну форму заявки і для НУО, і для окремих осіб. Якщо її заповнюють особи, вони                 
мають відповісти на низку питань, зокрема щодо їхнього доходу (річного доходу їхнього            
домогосподарства до та після оподаткування). НУО серед іншого мають повідомити, чи зверталися            
вони раніше за правовою допомогою з приводу відповідної справи та хто надає їм юридичні послуги               
чи надавав їх раніше.  

 
На першій сторінці форми заявки (що доступна на веб-сайті www.qpilch.org.au) Центру           

зазначено графік розгляду заявок, що дозволяє заявникам робити відповідні очікування. Цей процес            
складається з наступних кроків:  
 
Крок 1. Заповніть форму заявки. Будь ласка, заповніть всі відповідні пункти 
Крок 2. Віддайте форму разом з копіями (не оригіналами) документів на підтвердження Вашої заявки.              

Зокрема, надайте копії процесуальних документів. 
Крок 3. На підтвердження отримання Вашої заявки КЦЗПСІК направить Вам звичайний або            

електронний лист. 
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Крок 4. КЦЗПСІК оцінить Вашу справу відповідно до критеріїв належності. 
Крок 5. Якщо Ви маєте право на отримання допомоги і Ваша справа передана до юриста, який надасть                 

допомогу pro bono, КЦЗПСІК повідомить Вам контактні дані юриста, аби Ви могли з ним              
зв’язатися. 

Крок 6. Якщо справа не відповідає критеріям КЦЗПСІК або не може бути передана юристу, ми               
надішлемо Вам листа із поясненням, чому ми не можемо Вам допомогти.  

 
Хоча КЦЗПСІК намагається оцінювати всі заявки максимально швидко, з огляду на обмежені            
ресурси та велику кількість заявок, нам може бути потрібно більше двох тижнів для того, щоб               
надати Вам відповідь. 

 
 

iii. З якими видами справ працюють координаційні центри? 
 

Деякі координаційні центри намагаються залучити юристів для надання допомоги тільки у справах,            
що відповідають певним критеріям. Такі критерії можуть стосуватися: 

 
● справ щодо сімейного права та права щодо дітей; 
● справ, що становлять суспільний інтерес; 
● справ, що стосуються великої кількості людей або маргіналізованих верств населення; 
● справ, для роботи над якими потрібно не більше 3 днів; 
● справ, послуги щодо яких не можуть фінансуватися з державного бюджету; 
● тільки консультацій (без представництва у суді);  
● тільки справ, щодо яких є високі шанси на успішне завершення. 
 

Крім того, деякі координаційні центри не тільки надають доступ до юристів, готових взятися за              
справу, а також організовують тренінги та семінари з правових питань, які юристи проводять для НУО. 

 
 

Альянс Pro Bono залучає тільки тих клієнтів, які не мають іншої можливості отримати юридичні              
послуги з огляду на рівень їхнього доходу та фінансову ситуацію. Підтвердження такого стану заявник              
надає у своїй декларації. Якщо заявник надає неправдиву інформацію, він має оплатити надані йому              
правові послуги.  
 
 

iv. Як можна зв’язатися з потенційними клієнтами? 
 

Більшість людей не знають про те, що якщо їм потрібна допомога з пошуком юриста, вони можуть                
звернутися безпосередньо до координаційного центру. Насправді вони можуть навіть не знати, що їм             
потрібен юрист, або що деякі юристи готові надати їм безкоштовні послуги. Таким чином, важливо              
налагодити активні контакти з тими, до кого можуть звернутися люди, яким потрібна допомога             
(наприклад, із соціальними працівниками, урядовими установами, у тому числі судами, професійними           
організаціями – місцевими юридичними співтовариствами або асоціаціями адвокатів), НУО та          
ресурсними центрами НУО – якщо мова йде про окремих осіб-клієнтів – і галузевими мережами – якщо                
мова йде про організаціі-клієнти). Спільнота НУО є, як правило, невеликим колом людей, які знають і               
довіряють один одному. Якщо координаційний центр на початку своєї діяльності зможе знайти декілька             
партнерів з цієї спільноти, він теж здобуде довіру. Ці партнери можуть виконувати роль «агентів» центру               
та допомогти розповсюдити інформацію про нього у середовищі НУО. Координаційний центр може            
відчути потребу визначити НУО, які, на його думку, є найбільш професійними у відповідній сфері. Коли               
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такі НУО визначені, з кожною з них можна провести зустріч та обговорити їхні потреби у правових                
послугах. 

 
Нижче надано поради щодо перших контактів з НУО. 
 
Метою першого листа Вашого координаційного центру може бути встановлення контактів з           

неприбутковою організацією та пропозиція послуг pro bono. 
 
До цього листа можна включити наступні п’ять елементів: 
 

● особисту інформацію про автора листа; 
● коротку інформацію про координаційний центр; 
● коротку інформацію про pro bono центр (зокрема, історії успіху, кількість справ та приклади             

видів справ, у яких центр надав допомогу іншим НУО; 
● визнання НУО та важливості її діяльності; та 
● прохання про телефонний дзвінок для обговорення можливих шляхів співпраці. 

 
Якщо НУО не відповідає на лист протягом п’яти робочих днів, можете надіслати його ще раз               

або зателефонувати до організації. 
 
 

Всесвітній координаційний центр PILnet переконаний, що корисно починати лист із зазначення           
особи, яка порадила PILnet звернутися до певної НУО (якщо це можливо). Це дозволяє привернути              
увагу та підвищити рівень довіри. 
 
 

Іншим способом просування Вашого координаційного центру можуть бути виступи на          
конференціях, які відвідують НУО, та розповсюдження вісників. За допомогою налагодження партнерства           
з лідерами неурядового сектору координаційний центр може визначити та зв’язатися з НУО, які можуть              
отримати користь від безкоштовних послуг юристів. Незалежно від способів, налагодження контактів з            
тими, хто найбільше потребує правової допомоги, є дуже важливим і може продемонструвати спільноті             
Вашу позитивну налаштованість та підвищити довіру до Вашого центру. 

 
 

Коли було створено Інститут миру у Словенії, він провів групові зустрічі з НУО для              
представлення свого координаційного центру, пояснення мети його діяльності та запропонував їм           
подумати над тим, з приводу яких правових питань вони могли б отримати допомогу. Під час цих                
зустрічей координаційний центр представив приклади співпраці між подібними центрами та НУО в            
інших країнах та пояснив, яким чином можна використовувати безкоштовні юридичні послуги при            
проведенні тренінгів, адвокаційної роботи тощо. Формат зустрічей передбачав інтерактивне         
обговорення. Після цього координаційний центр провів окремі зустрічі з НУО, що висловили            
зацікавленість в отриманні правових консультацій у конкретних справах. Це дозволило          
координаційному центру залучити юристів і фірми для ведення цих справ. 

 
Координаційний центр PILnet у Москві також використав стратегію розповсюдження         

інформації серед НУО на початку своєї діяльності: 
● по-перше, він провів презентацію для Комітету з питань співпраці між корпораціями та НУО             

Американо-Російської Торгово-промислової палати (комітету, який займається питаннями       
соціальної корпоративної відповідальності); 

● після цього була проведена зустріч з Головою БФ «Дорога разом» («United Way of Russia»),              
який фінансує благодійні програми у Росії. Протягом цієї зустрічі були визначені можливості            
надання безкоштовної правової допомоги організаціям, які отримують гранти БФ; 

● потім було проведено тренінг для НУО «Як стати клієнтом послуг pro bono». 
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Ці зусилля дозволили розповсюдити інформацію про координаційний центр та отримати перші           
запити на надання послуг pro bono. 
 

 
Способи контактування з потенційними клієнтами також залежать від їхньої специфіки. Наприклад,           

якщо Ви намагаєтеся допомогти спільнотам з обмеженими фінансовими можливостями, серед яких багато            
людей неписьменні, непотрібно використовувати електронне листування. Якщо Ваш офіс знаходиться          
далеко від тих, кому Ви хочете допомогти, Вам потрібно подумати над можливістю використання             
телефону та Інтернету. Крім того, необхідно звернути увагу на те, чи мають клієнти звертатися до Вас із                 
письмовими запитами та які послуги можна надавати телефоном або електронною поштою.           
Координаційний центр може розробити невеликий флаєр або брошуру, в якій коротко описати, як саме він               
може допомогти НУО та які НУО мають можливість отримати допомогу pro bono. Див. Додаток 4.               
Інформаційна довідка Всесвітнього координаційного центру.  
 
 

v. Як залучити юристів? 
 

Юридична спільнота відіграє вирішальну роль у досягненні цілей координаційного центру.          
По-перше, власне юристи і надають послуги pro bono, добровільно погоджуючись на те, щоб безкоштовно              
допомагати НУО та окремим особам. По-друге, вони надають значну фінансову, освітню та інформаційну             
підтримку спільноті, що займається pro bono діяльністю. 

 
Координаційний центр може розглянути наступні способи залучення юристів: 

● визначити юристів і фірми у Вашому місті, які з високою вірогідністю будуть готові надавати              
послуги pro bono, зокрема: 
o представництва міжнародних фірм; 
o співробітники юридичних відділів міжнародних корпорацій;  
o великі національні фірми; 

● проаналізувати кожну фірму окремо з метою визначення, до якої особи звернутися або попросити             
про зустріч. Це можуть бути: 
o координатор pro bono програм; 
o менеджер з питань соціальної корпоративної відповідальності 
o Якщо у фірмі немає таких посад, можна проаналізувати різноманітні програми, тренінги та            

інші заходи, які організовує фірма, і визначити юристів, які залучені до будь-яких проектів             
суспільного інтересу або у подібних сферах; 

● звернутися до відповідної особи з проханням про зустріч; 
● провести зустріч з представником фірми з метою: 

o представлення координаційного центру та його місії; 
o обговорення переваг, які може мати фірма, що надає послуги pro bono: 
o це можливість зробити корисні речі для суспільства шляхом допомоги людям, які не мають             

іншої можливості отримати юридичні послуги; 
o це приносить задоволення тим, хто цим займається; 
o це сприяє покращенню іміджу та репутації юриста/фірми у спільноті; 
o це можливість покращити вміння, отримати досвід та посилити знання юристів фірми; 
o це може допомогти залучити нових талановитих юристів; 
o це може допомогти довести до суду справу, у якої інакше не було б шансів; 
o багато клієнтів цінять ініціативи юридичних фірм із надання послуг pro bono та можуть             

зважати на це при виборі фірми; 
o фірма, що бере участь у pro bono діяльності, може розглядатися як стратегічний партнер у              

потенційній благодійній діяльності клієнта. Стратегічне партнерство з потенційним клієнтом         
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щодо проектів соціальної корпоративної відповідальності може покращити стосунки між         
клієнтом та фірмою та дати фірмі роботу, яку клієнт готовий буде оплатити; 

o це може бути приємним викликом, одним із дуже не багатьох; 
o це допомагає підвищити довіру до юристів та правової системи взагалі; 
o пропозиції визначити координатора pro bono програм або іншого ключового співробітника, з           

яким координаційний центр може тримати зв'язок, пояснивши, що це важлива складова           
ефективної комунікації з центром та розвитку власних pro bono програм. За можливістю            
запропонуйте призначити співробітника, якого Ви визначили заздалегідь (наприклад,        
співробітника, який раніше працював у НУО або такого, який демонструє зацікавленість у            
розширенні мереж). 

 
Координаційні центри PILnet у Будапешті та Москві декілька разів на рік організовують            

засідання комітету координаторів pro bono програм (у форматі сніданків та обідів), на яких             
зустрічаються координатори з юридичних фірм та з обраних НУО. Ці засідання дають можливість НУО              
зустрітися та налагодити партнерство з представниками юридичних фірм, зробити презентації,          
отримати зворотній зв'язок щодо роботи координаційних центрів та взагалі обговорити різноманітні           
питання. 

 
Асоціація радників pro bono (США) має на меті надання підтримки та сприяння професійному             

розвитку юристів фірм, які протягом повного робочого дня працюють над pro bono проектами. Наразі              
Асоціація налічує більше 1000 членів з більш ніж 75 юридичних фірм. Сама Асоціація не надає               
безкоштовні юридичні послуги або контакти агентств, які надають такі послуги. 

 
 
Використовуйте встановлену мережу зв’язків з юридичною спільнотою, просіть своїх партнерів          

розповсюджувати інформацію про корисність Вашого центру серед свого кола спілкування. Особисті           
контакти є винятково важливими. Багато великих фірм мають координаторів pro bono програм або             
менеджерів з питань соціальної корпоративної відповідальності, що розглядають та розподіляють pro bono            
справи серед відповідних юристів своїх фірм. Необхідно належним чином підтримувати та розвивати            
стосунки з такими людьми. 

 
Є й інші способи, у які координаційний центр може залучити юристів і фірми. Декілька              

координаційних центрів підготували Декларації pro bono – підтвердження моральних та професійних           
зобов’язань щодо сприяння суспільному благу шляхом надання послуг pro bono. Координаційний центр            
може використовувати таку декларацію для того, щоб зв’язатися з фірмами та запропонувати їм             
приєднатися до неї, а також для просування самого центру. Див. Додаток 5. Декларація pro bono;               
Додаток 6. Декларація pro bono для країн Північної та Південної Америки; Додаток 7. Декларація pro               
bono (Чеська Республіка) та Додаток 8. Декларація для загального блага (pro bono publico). 

 
 
Альянс pro bono (Чеська республіка) запросив членів pro bono спільноти, в тому числі юридичні              

фірми та асоціації адвокатів, на захід із підписання декларації та офіційно «відкрив» координаційний             
центр для бізнесу. Це було вдалим рішенням щодо заохочення членів юридичної спільноти взяти на себе               
зобов’язання надавати послуги pro bono та щодо просування центру взагалі. 

 
Центр Pro Bono (Польща) організував зустріч Польського конституційного трибуналу під          

керівництвом Голови Трибуналу. У ній взяли участь близько 30 керівників з варшавських офісів             
міжнародних юридичних фірм, національних фірм, асоціацій адвокатів та представників PILnet.          
Учасники підписали Декларацію для загального блага, тим самим підтвердивши свою відданість           
принципам pro bono. 
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Іншим шляхом налагодження зв’язків з фірмами та оцінки їхньої зацікавленості у діяльності pro             

bono є анкета pro bono. Важливо забезпечити, щоб заповнювати анкету було просто та швидко. Добре               
розроблена анкета дозволить координаційному центру побачити види pro bono діяльності, в яких            
зацікавлені фірми. У заключній частині анкети можна поставити питання про те, чи готовий юрист брати               
участь у діяльності координаційного центру із надання послуг pro bono. Анкета може розсилатися             
звичайною або електронною поштою або заповнюватися онлайн за допомогою програм на кшталт Survey             
Monkey. Див. Додаток 9. Анкета з практики pro bono та правової допомоги.  

 
Крім того, при координаційному центрі можна створити дорадчий комітет. До нього можуть            

входити координатори pro bono програм або головні партнери юридичних фірм, які можуть надати поради              
щодо Ваших зусиль із підтримання та розвитку зв’язків з фірмами та донорами. Наприклад, дорадчий              
комітет при координаційному центрі PILnet проводить засідання один раз на рік та має почесного              
президента, співголів та членів-представників провідних юридичних фірм. Крім юристів, у ньому беруть            
участь судді, науковці та керівники організацій, яким координаційний центр допомагає.  

 
Кожна юрисдикція встановлює свої правила роботи юристів. Наприклад, у деяких юрисдикціях           

юристи можуть вести практику тільки у складі своїх фірм (відповідно до вимог щодо ведення практики та                
страхування). В інших юрисдикціях юристи мають можливість вести особисту практику із надання послуг             
pro bono (тобто, не через свої фірми). Правила конкретної юрисдикції можуть допомогти            
координаційному центру прийняти рішення щодо співпраці тільки з фірмами або ще й з окремими              
юристами. Незалежно від рішення, координаційний центр має переконатися, що всі юристи мають            
належний досвід, страхування та (за необхідністю) працюють під керівництвом більш досвідчених колег.            
Це дозволить забезпечити, що діяльність pro bono ведеться відповідно до таких же професійних             
стандартів, як і оплачувана діяльність, та відповідає всім місцевим регуляторним вимогам. Юристи            
займаються pro bono діяльністю через низку причин. В останніх розділах посібника є пропозиції щодо              
просування культури pro bono у Вашій громаді. 
 

vi. Угоди між сторонами 
 

Після визначення НУО, що має потребу у правовій допомозі, та юриста, готового її надати, деякі               
координаційні центри вимагають від однієї або обох сторін укласти угоду. Як правило, у таких угодах               
описуються і визначаються умови надання послуг pro bono між координаційним центром, НУО та             
юристом. Перевага такої угоди у тому, що вона сприяє узгодженості стандартів та очікувань всіх              
партнерів. Часто юридичні фірми вимагають надання організаційних або особистих документів як           
передумову для укладання угоди.  

 
Координаційний центр Словенії просить, щоб всі три сторони (сам центр, юрист та клієнт)             

підписали угоду про загальні умови співпраці. У цій угоді встановлюються правила роботи            
координаційного центру, порядок запиту послуг pro bono, порядок взаємодії між сторонами тощо. Див.             
Додаток 10. Угода про загальні умови співпраці між координаційними центрами, юристами та            
клієнтами у системі pro bono. 

A4ID перед оформленням співпраці між клієнтом і юристом просить їх підписати лист, що             
підтверджує згоду на його Керівні норми. Див. Додаток 11. Керівні норми для юридичних фірм та               
партнерів з розвитку.  

 
Юридичні фірми, що беруть участь у програмах Центру pro bono (Польща), підписують загальну             

угоду, яка не зобов’язує їх працювати протягом певної кількості годин або виконувати певну кількість              
проектів, але дозволяє виконувати свої зобов’язання щодо pro bono діяльності у такій мірі, в якій               
дозволяє поточна завантаженість. Центр не вимагає від юристів та НУО підписувати жодних            
додаткових угод. 
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Інші координаційні центри, як-от Всесвітній координаційний центр PILnet, не вимагають від           
сторін підписувати угоди. Однак координаційний центр PILnet у Будапешті просить юристів           
заповнити односторінкову реєстраційну форму, в якій міститься контактна інформація,         
підтверджується готовність юристів вести справи pro bono та надається оцінка наявності у юристів             
можливості займатися такими справами. Див. Додаток 12. Реєстраційна форма для юристів           
(Будапешт). Якщо угоди все ж використовуються, важливо, щоб вони були короткими, простими та             
зрозумілими.  

 
 

b. Підготовка запитів 

i. Оцінка запитів 
 

Особи та організації, які отримують допомогу, часто можуть бути необізнаними із правовими            
поняттями та процесами. Тому їм потрібна правова допомога для визначення та оцінки їхніх потреб та               
формулювання їх простою і зрозумілою мовою. Це ключова функція більшості координаційних центрів.            
Якщо запит стосується сфер, в яких юристи-партнери не можуть допомогти, координаційний центр має             
пошукати іншу організацію і направити клієнта до неї. Для цього необхідно підтримувати широку мережу              
партнерства. В залежності від специфіки клієнтів може бути корисно провести тренінг для співробітників             
центру щодо роботи з особливо вразливими верствами населення. 
 

ii. Написання запитів 
 

Потреба у правових послугах має бути описана чітко та коротко, аби юрист міг швидко та легко                
зрозуміти запит. PILnet розробила рекомендації щодо того, як викладати юридичні потреби НУО, у разі              
необхідності вона розповсюджує його серед неурядових організацій. Крім того, PILnet використовує ці            
рекомендації у якості зразка для підготовки справ, які передаються юридичним фірмам. Див. Додаток 13,              
Рекомендації для НУО щодо викладу їхніх юридичних потреб. 
 

При написанні запиту для юриста необхідно брати до уваги наступне: 
 

● поясніть, чому є потреба у правовій допомозі або консультаціях; 
● поясніть, яку користь принесе правова допомога; 
● опишіть відповідність справи/заявника критеріям, встановленим координаційним центром (і        

відповідно, чому цією справою мають займатися pro bono); 
● зазначте, яка саме робота потрібна; 
● опишіть клієнта (втім, зверніть увагу на те, що іноді може бути потрібно забезпечити анонімність              

клієнта); 
● зазначте, які інші установи беруть участь у веденні справи і яка їхня роль; 
● зазначте строки виконання роботи; 
● зазначте, який саме юрист Вам потрібен; 
● поясніть, яким саме чином буде використовуватися результат роботи юриста, чим він буде            

корисним для клієнта. 
 

iii. Розповсюдження та розподіл запитів 
 

Існує багато методів і шляхів розповсюдження запитів про правову допомогу серед зацікавлених            
юристів. На вибір методу впливає кількість запитів, які проходять через координаційний центр. Моделі             
розповсюдження запитів можуть бути такими: 
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● розсилати всі запити всім юристам та фірмам зі списку розсилки; 
● розсилати запити тільки групі юристів, що спеціалізуються на відповідному питанні; 
● обирати юристів з бази даних на основі того, що вони нещодавно брали pro bono справу; 
● звертатися із конкретним запитом безпосередньо до певного юриста чи фірми; 
● розсилати запити щомісяця/щотижня;  
● розміщати всі запити на веб-сайті, де юристи зможуть їх продивитися. 

 
Методи, якими Ви будете розповсюджувати запити, теж можуть відрізнятися: від електронних           

листів до особистих дзвінків та розміщення запитів онлайн. Важливо регулярно оцінювати ефективність            
цих методів та обговорювати їх з юристами-партнерами координаційного центру. Також важливо           
відповідати очікуванням юристів щодо того, наскільки часто вони можуть брати pro bono проекти, та,              
якщо в одному проекті хочуть брати участь декілька юристів-волонтерів, переконатися, що процес            
відбору конкретного юриста для конкретної справи є максимально прозорим. 

 
Під час розсилки електронних листів потрібно враховувати, що юристи мають велику           

завантаженість, одночасно займаються різними завданнями та спілкуються з великою кількістю людей           
протягом дня. Тому найкраще за все діяти так: 

 
● надати коротке резюме всіх справ, щоб юристи могли швидко продивитися їх; 
● зробити більш довгий опис справи стислим та чітким; 
● не використовувати додатки – як правило, їх не читають, тому що вони довго відкриваються та їх                

важко читати на Blackberry або інших смартфонах. 
 

Див. Додаток 14. Зразок справ pro bono, складений Всесвітнім координаційним центром.  
 

У тому, щоб розсилати запити в щомісяця/щотижня у конкретний день, є своя перевага: юристи              
почнуть очікувати на Ваші електронні листи і це може певною мірою стати частиною їхнього робочого               
графіку. 

 
Для різних організацій підходять різні способи розповсюдження запитів координаційного центру.  
 
A4ID здійснює щотижневу електронну розсилку з детальною інформацією щодо всіх запитів.           

Організація вважає, що такий метод є ефективним. 
Центр pro bono (Польща) викладає перелік поточних справ на своєму веб-сайті, де юристи             

можуть проглянути їх та обрати собі справу відповідно до свого графіку. 
Всесвітній координаційний центр PILnet розсилає справи електронною поштою приблизно раз          

на місяць.  
Отже, для різних координаційних центрів оптимальними є різні підходи. 

 
 
У багатьох випадках тільки один юрист зголошується попрацювати над справою, і якщо він             

відповідає вимогам, він отримує справу. Втім, іноді про готовність взяти певну справу заявляє декілька              
юристів. Тоді координаційний центр має обрати одного юриста або фірму і доручити справу йому/їй.              
Важливо мати чітку політику щодо розподілу справ (тобто, які фірми чи юристи обираються для справи),               
аби юристи знали, на що вони можуть розраховувати, та уникати непорозумінь. Для цього можна              
використовувати наступні критерії: 

 
● відповідний досвід; 
● тривалість роботи юриста/фірми зі справою; 
● загальний рівень відповідності потребам НУО. Під час оцінки цього рівня потрібно зважати на: 

o яка фірма має найбільш відповідні ресурси; 
o яка фірма має найбільш переконливий досвід надання послуг pro bono; 
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o мови, на яких ведеться справа. Цей аспект може дати певній фірмі пріоритет перед іншими. 
 

PILnet уважно веде записи стосовно кожної фірми: як часто вони просили дати їм справу, як               
часто їм давали справи, і скільки разів від їхньої допомоги відмовлялися. Це дозволяє забезпечити              
справедливість при розподілі справ. Див. Додаток 15. Таблиця участі юридичних фірм у веденні справ              
pro bono.  

 
 

Після того, як координаційний центр обрав найбільш відповідного юриста або фірму для певної             
справи, необхідно зробити декілька важливих повідомлень. По-перше, Ви маєте повідомити обраного           
юриста або фірму, що справа дісталася саме йому/їй. Також потрібно, щоб юрист/фірма ще раз              
підтвердили, що вони не мають конфлікту інтересів, який заважатиме їм надавати послуги клієнту. У              
різних юрисдикціях правила щодо застосування цього принципу можуть відрізнятися, але важливо           
звертати увагу на цей та інші професійні стандарти надання юридичних послуг. Координаційний центр             
ніколи не має вважати, що справу передано конкретному юристу, доки цей юрист не підтвердив, що у                
нього немає конфлікту інтересів і що він бере справу.  

 
Крім того, координаційний центр має зв’язатися з юристами, які хотіли взяти справу, але не були               

обрані для цього. Необхідно підтримувати хороші стосунки з ними, оскільки потрібно, щоб вони             
зберігали бажання брати наступні справи. Тому дуже важливо не ігнорувати таких юристів. Нарешті, Ви              
маєте повідомити клієнта про те, що його справу взяла певна фірма або юрист. Якщо координаційний               
центр не може знайти юриста для певної справи, він має повідомити НУО про це та запропонувати інші                 
шляхи пошуку потрібної допомоги.  
 

c. Передача справи 
 

Після вибору юриста координаційному центру необхідно визначити, як він представить цього           
юриста клієнту. Це можна зробити таким шляхом: 

 
● направити представника координаційного центру на першу зустріч клієнта з юристом; 
● представити клієнта і юриста один одному телефоном або електронною поштою та запропонувати            

їм підтримувати прямий зв'язок між собою;  
● надіслати листи клієнту та юристу. 

 
Який спосіб представлення Ви би не обрали, потрібно переконатися, що кожен учасник процесу             

знає, яку саме роботу юрист погодився зробити. Багато координаційних центрів пропонують клієнтам            
звертатися до них, якщо після надання початкового запиту їм потрібно більше допомоги. Це дозволяє              
забезпечити, що юристи не отримують повторних запитів від клієнта після того, як вони виконали роботу               
відповідно до домовленості. В залежності від НУО, юридичної фірми та стосунків координаційного            
центру з кожною зі сторін, іноді корисно брати участь у першій їхній розмові. Але це залишається на                 
розгляд самого центру. Також потрібно переконатися, що налагоджена деталізована система обліку справ            
(наприклад, у вигляді бази даних). 
 

 
PILnet часто представляє сторони одна одній за допомогою електронних листів. У цих листах             

PILnet надає контактну інформацію сторін та просить фірму організувати першу розмову. 
 
Крім того, PILnet веде базу даних про справи, НУО, юристів, готових брати справи, їхню              

контактну інформацію та навіть дату, час і тематику письмового спілкування між координаційним            
центром та сторонами. 
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d. Участь у справі після її передачі юристу 
 

Рівень участі координаційного центру у справі після того, як вона була передана юристу, залежить              
від характеру справи та залучених сторін. Як правило, координаційні центри беруть обмежену участь у              
таких справах. 
 

 
На відміну від більшості координаційних центрів, Альянс адвокатів за права людини (Франція)            

продовжує брати участь у справі після її передачі. Альянс фактично виконує роль посередника між              
НУО і юридичною фірмою, які не мають між собою прямих зв’язків, крім випадків, якщо справа дуже                
складна або якщо вона вимагає конфіденційності. 

 
 
Якщо координаційні центри вирішують зменшити рівень своєї участі у справі після її передачі, все              

одно для них буде корисно зв’язатися з НУО через місяць або два після початку справи та перевірити стан                  
і прогрес у справі, оскільки іноді після першого розподілу справи можуть виникати певні проблеми.              
Потрібно розробити графік щодо справ, наприклад, таку систему, яка буде робити нагадування про             
необхідність зв’язатися з НУО. Після зустрічей між НУО і юридичною фірмою зміст початкового запиту              
про послуги pro bono часто зазнає змін. Наприклад, можуть виникнути раніше невідомі питання, або НУО               
та фірма можуть підписати довгострокову угоду про співпрацю. У такому випадку координаційний центр             
має бути поінформований про нові умови співробітництва та внести відповідні зміни у свою базу даних.               
Крім того, продовження спілкування після передачі справи дозволяє координаційному центру визначити,           
чи не з’являються в НУО нові запити, з якими центр може допомогти. 

 
Такий тип комунікації переслідує дві цілі. По-перше, він дозволяє координаційному центру           

оцінювати успішність роботи зі справами, які він передав. НУО має можливість повідомити про певну              
проблему – проблему із комунікацією, неотримання готового результату тощо. По-друге, він забезпечує            
підтримання сталих зв’язків та дає можливість отримати нові справи від НУО. 

 
У випадку, якщо НУО чи фірма повідомляють про певну проблему, рекомендується зв’язуватися з             

обома сторонами для її вирішення. Потрібно перевірити, наскільки точно одна зі сторін розповіла про              
проблему. Координаційні центри зацікавлені і мають зобов’язання щодо справедливого вирішення          
подібних проблем, забезпечення дружніх стосунків між сторонами, виконання справи у розумні строки та             
відповідність цієї роботи очікуванням НУО. Це не завжди можливо, але координаційний центр має             
поводитися професійно та забезпечувати постійне дотримання високих стандартів всіма своїми          
партнерами.  

 
Коли роботу над справою pro bono завершено, дуже корисно буде оцінити її результат (вплив). Це               

допомагає продемонструвати цінність роботи координаційного центру та засвідчити, що центр виконує           
свої завдання. Отримання коментарів щодо pro bono діяльності також може стати фактором, який             
сприятиме більшому залученню юристів. Коментарі можуть бути отримані в електронному листі,           
телефонній розмові, анкеті або під час особистої зустрічі – в залежності від специфіки клієнта та               
координаційного центру. Юридичні фірми часто зацікавлені в отриманні коментарів, оскільки це дозволяє            
їм інформувати про pro bono роботу своїх співробітників і клієнтів, що оплачують послуги. 

 
Координаційний центр захисту права суспільних інтересів Квінсленду (Австралія)        

використовує звіти про закриття справи для оцінки результату pro bono роботи та обсягу роботи,              
виконаної залученим юристом.  

Центр pro bono (Польща) розробив анкету, за допомогою якої клієнти можуть оцінити виконані             
проекти. 
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Крім того, координаційний центр може надсилати листи подяки юристам, які взяли у нього справи.              
Як правило, такі листи потрібно надсилати керівнику групи, що займається тою чи іншою справою. Часто               
(але не завжди) це партнер, під керівництвом якого проводилася робота, або юрист, що погодився взяти               
певну справу від імені фірми після того, як йому це запропонував координатор pro bono програм. Копію                
такого листа слід надіслати всім юристам, які працювали над цим проектом, а також координатору pro               
bono програм відповідної фірми. 
 
 

Альянс pro bono (раніше – Асоціація юристів із захисту права суспільних інтересів) надіслав             
Сертифікат вдячності за співпрацю протягом першого року всім юридичним фірмам. Подібні ініціативи            
заохочують юристів брати справи pro bono у майбутньому.  

 
 

e. Керівництво щодо ефективної комунікації між юристами і        
клієнтами 
 

Часто клієнти, які потребують послуг pro bono, не мають досвіду співпраці з юристами. Аналогічно,              
юристи можуть не мати досвіду роботи з клієнтами, яким бракує базових знань про можливості              
юридичних послуг. Таким чином, координаційні центри мають звернути увагу на поради, що можуть             
допомогти їм налагодити ефективну комунікацію з юристами та клієнтами.  
 

i. Поради щодо комунікації юристів з клієнтами 
 

Клієнти, що потребують послуг pro bono, можуть мати менше досвіду співпраці з юристами, ніж              
платоспроможні клієнти. Тому юристи мають засвоїти специфічні вміння, необхідні для надання           
ефективних послуг таким клієнтам. Див. Додаток 16. Представлення послуг pro bono: поради для             
юристів-волонтерів. 

 
Юристам можуть бути корисні такі поради: 
 

● поясніть природу відносин між клієнтом і юристом (це можна зробити у листі про призначення              
після надання початкового пояснення координаційним центром); 

● відповідайте очікуванням за рахунок чіткого визначення обсягу Ваших робіт і послуг,           
орієнтовного графіку та вірогідності успіху; 

● домовтеся про ставки та оплату на самому початку. Клієнт може почуватися незручно, доки Ви не               
повідомите йому, що робота виконується безкоштовно. Якщо ж клієнту доведеться заплатити           
певні суми (наприклад, судові збори), поясність це йому на першій зустрічі; 

● поясність, що Ви будете зберігати конфіденційність всієї інформації, яка надається клієнтом, та у             
разі необхідності поясність поняття права на нерозголошення; 

● проявляйте гнучкість із визначенням часу зустрічей; 
● попросіть клієнта принести всі документи (всі матеріали, переписку, запис розмов та іншу            

інформацію, навіть найменш значущу) на першу зустріч або надіслати їх заздалегідь; 
● попросіть клієнта надати свою контактну інформацію та контактну інформацію всіх інших осіб,            

які можуть допомогти юристу та сприяти комунікації з клієнтом; 
● попросіть клієнта надати контактну інформацію всіх інших залучених осіб, у тому числі            

протилежної сторони, колишніх юристів, державних службовців або установ чи інших залучених           
організацій; 

● враховуйте фінансову ситуацію клієнта, тобто, його спроможність оплатити телефонні розмови,          
кореспонденцію і вартість поїздок; 

● заохочуйте клієнта ставити запитання; 
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● якщо через різні причини Ваша фірма більше не може надавати правову допомогу, або юрист,              

який вів справу, звільняється, спробуйте знайти іншого юриста, готового допомогти, або попросіть            
координаційний центр зробити це. 

 

ii. Поради щодо комунікації клієнтів з юристами 
 

Більшість співробітників НУО та окремих осіб, які звертаються до координаційних центрів, ніколи            
не співпрацювали з юристами – отже, вони погано уявляють собі процеси, пов’язані із наданням і               
отриманням послуг pro bono. Координаційний центр має визначитися, як найкращим чином пояснити            
потенційним клієнтам все, що вони мають знати про співпрацю з юристами. Корисно буде скласти перелік               
порад для клієнтів перед їхньою зустріччю з юристами. Див. Додаток 17. Представлення послуг pro bono:               
поради для клієнтів. 

 
Юристи мають професійні зобов’язання, що передбачають отримання від клієнтів певних          

документів та інформації, зокрема: 
 

● засвідченої копії паспорту (у випадку НУО – копії паспортів одного чи декількох            
керівників/членів правління); 

● засвідченої копії квитанції на комунальні рахунки (у випадку НУО – копії квитанцій одного чи              
декількох керівників/членів правління); 

● реєстраційного документу НУО; 
● свідоцтва про право власності. 

 
Важливо, щоб клієнти зрозуміли, що це питання нормативного регулювання, які, як правило, не             

контролюються юристами. 
 
Необхідно також наголосити клієнтам, що їхнім юристам потрібно тримати зв'язок із ними. Тобто,             

якщо клієнти збираються поїхати, вони мають повідомити юристів про це та/або надати альтернативні             
контакти. 
 

 
III. Створення сприятливого середовища для pro bono 
діяльності 

a. Вступ 
 

Для успішної pro bono практики потрібне сприятливе середовище. Для цього треба заручитися            
підтримкою юридичних та інших фахівців і установ. Значною мірою успішна pro bono практика залежить              
від довіри, підтримки та відданості цих фахівців і установ.  

 
У цьому розділі визначається, до кого звертатися для розвитку практики pro bono, і яким чином це                

робити. 
 

b. До кого звертатися: юристи та інші фахівці 
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i. Юридичні фірми 
 

Підтримка з боку юридичних фірм – від всесвітніх компаній до середніх фірм та юристів, що ведуть                
приватну практику – є життєво важливою для заснування та підтримання потужної pro bono спільноти.              
Після встановлення належних робочих відносин юридичні фірми стануть її основним ресурсом. Часто            
вони пропонують фінансову підтримку діяльності координаційних центрів та спонсорують їхні заходи.           
Вони також можуть допомогти із організацією тренінгів і семінарів для НУО і окремих осіб, що               
співпрацюють з Вашим координаційним центром. Така діяльність дозволяє поширити інформацію про           
координаційний центр серед тих, хто може потребувати його послуг, та покращити репутацію центру у              
pro bono спільноті. Нижче викладено деякі причини залучення юридичних фірм до діяльності pro bono. 
 

ii. Асоціації адвокатів і юридичні співтовариства 
 

Налагодження довгострокових відносин з асоціаціями адвокатів та юридичними співтовариствами         
може бути дуже корисним. Багато координаційних центрів відзначають, що підтримка і співпраця з             
такими асоціаціями стала фактором, що зумовив успішність їхньої діяльності. Потрібно з’ясувати, які            
правила і закони регулюють pro bono діяльність у Вашій країні/регіоні. Асоціації адвокатів часто мають              
свої правила і кодекси щодо pro bono практики, тому ознайомлення з ними має стати першим кроком. Ви                 
маєте переконатися, що Ви можете легально виконувати pro bono діяльність у своїй країні/регіоні. 

 
Під час налагодження зв’язків з асоціаціями адвокатів потрібно визначити повний перелік таких            

асоціацій, що діють на національному, регіональному, районному та місцевому рівнях. Після цього            
потрібно з’ясувати, чи є в кожній асоціації співробітник, що відповідає за pro bono практику, надання               
правової допомоги та інші питання, що становлять суспільний інтерес, і налагодити відносини з ним. У               
деяких випадках найбільш відповідною особою для першого контакту може бути голова асоціації.            
Асоціації адвокатів зазвичай мають напрацьовану широку мережу контактів, тому, якщо Ви починаєте зі             
встановлення партнерства з ними, це допоможе швидко розповсюдити інформацію про Ваш           
координаційний центр. 

 
 
Альянс pro bono на початку своєї діяльності надіслав листа керівнику Асоціації чеських юристів             

щодо співпраці з питань послуг pro bono та попросив про відповідну зустріч. 
 
 
Асоціації юристів відіграють важливу роль в управлінні pro bono діяльністю. Їхня підтримка буде             

дуже корисною для Вашого координаційного центру, тому потрібно спробувати залучити їх. У деяких             
випадках асоціації засновують власні координаційні центри. Наприклад, Паризька асоціація адвокатів          
створила Альянс адвокатів за права людини, що виконує функції координаційного центру. Інші асоціації             
сприяють управлінню pro bono діяльністю. Наприклад, Асоціація адвокатів Польщі проводить щорічний           
День надання безкоштовних юридичних послуг. Асоціація адвокатів Чеської республіки залучає юристів           
для роботи над pro bono проектами. Асоціація адвокатів Руанди спільно з судами та урядом організовує               
щорічний тиждень pro bono. 

 
Крім того, асоціації адвокатів можуть допомогти із розповсюдженням інформації про Ваш           

координаційний центр або з організацією навчальних програм. Наприклад, Асоціація адвокатів Польщі           
проводить тренінги для молодих юристів через клініки цивільного, кримінального та сімейного права.            
Асоціація адвокатів Чеської республіки просуває діяльність координаційного центру, розміщує         
інформацію на своєму веб-сайті, допомогла заснувати нагороду за pro bono діяльність та організовує             
семінари з координаційним центром. Асоціації адвокатів є ключовими партнерами та ресурсом, навіть            
якщо їхня підтримка є лише номінальною. Вони допомагають координаційним центрам швидко           
завоювати довіру.  
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У 2003 р. два колишні голови Паризької асоціації адвокатів заснували проект Солідарності            
Паризької асоціації адвокатів для просування pro bono діяльності. Юристи відвідали проблемні           
райони та заснували юридичні клініки, що пропонують безкоштовні юридичні послуги, в першу чергу             
для іммігрантів. Цими послугами скористалися вже більше 20 тисяч осіб. 
 
 

iii. Юридичні вищі навчальні заклади і студенти 
 

Вищі навчальні заклади правових спеціальностей та їхні студенти можуть відіграти вирішальну роль            
у посиленні pro bono спільноти. Відповідно до результатів дослідження, яке у 2009 р. PILnet провела серед                
148 юристів з п’ятнадцяти різних країн, 57% респондентів зазначили, що основною перепоною до pro              
bono діяльності є те, що вона «не є пріоритетною», а 36% відповіли, що така діяльність «не визнається і не                   
ціниться». Іноді студентам-правникам говорять, що юридична практика – це лише певний вид заробляння             
грошей, але не говорять про соціальну та моральну відповідальність цієї професії. Для подолання цих              
перешкод необхідно пояснювати студентам цінність та корисність pro bono з самого початку їхньої             
кар’єри. Якщо майбутні юристи дізнаються про це ще під час навчання, вони з більшою вірогідністю               
будуть цінувати pro bono практику і таким чином вона здобуде визнання та стане пріоритетною в               
юридичній спільноті. 

 
Якщо координаційний центр планує співпрацювати з університетами, він має визначити, з яких саме             

закладів потрібно почати. Після цього необхідно з’ясувати, чи є у цьому університеті керівник або              
викладач, відповідальний за pro bono діяльність, або будь-яка інша група з питань суспільних інтересів.              
Якщо контакт з адміністрацією університету був неуспішним, Ви можете розглянути можливість           
зв’язатися із студентськими групами, що переслідують відповідні цілі (наприклад, зацікавленими у           
діяльності з питань прав людини, суспільного блага тощо) та визначити, чи можуть вони сприяти              
розвитку pro bono культури у своїх закладах. Крім того, можна зв’язатися з університетами через одну із                
фірм-партнерів координаційного центру. Багато фірм мають міцні зв’язки з навчальними закладами.  

 
Студенти правничих спеціальностей – це ідеальні кандидати для ведення pro bono діяльності (під             

керівництвом досвідченого юриста). Вони не обмежені фінансовими питаннями. Участь у таких           
програмах дозволяє студентам покращити свої знання та конкурентноздатність, отримати практичний          
досвід, розвинути вміння та бути залученими до юридичної спільноти. Зокрема, чудовою можливістю для             
студентів взяти участь у pro bono роботі можуть стати програми університетських юридичних клінік.  

 
 

У жовтні 2009 р. факультет міжнародного права Женевського інституту міжнародних відносин та            
розвитку, Женевська Академія міжнародного гуманітарного права та Університет Женеви підписали          
угоду з адвокатами захисту у Міжнародному кримінальному трибуналі з колишньої Югославії та            
Спеціальному трибуналі з Лівану, тим самим заснувавши клініку з міжнародного права. У рамках цієї              
угоди студенти трьох закладів будуть проводити дослідження та допомагати юристам представляти осіб,            
проти яких трибунали висунули обвинувачення у військових злочинах. 
 
 
 

Протягом 1997-2008 рр. у Польщі було створено 25 юридичних клінік. Станом на червень 2010 р.,               
до їхньої роботи було залучено 1 756 студентів та 216 викладачів, які надавали юридичні консультації у               
більше ніж 12 000 справ на рік. Юридична клініка Варшавського університету пропонує дізнатися про             
практичну сторону юридичної професії. Клініка з прав жінок займається справами, що стосуються            
домашнього насильства, дискримінації на ринку праці та обмеження репродуктивних прав. Протягом           
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навчального року студенти щотижня відвідують 3-годинне заняття, зустрічаються з клієнтами та беруть            
участь у семінарах. Успішність цієї клініки призвела до того, що Федерація жінок і планування сім’ї               
звернулася до неї із проханням надати правову допомогу у справі стосовно легалізації абортів, що є дуже                
контроверсійним питанням для Польщі. Наразі справу передано до Європейського суду з прав людини. 
 
 

Одним із шляхів повідомлення студентів про корисність pro bono роботи є організація семінарів та              
інших освітніх заходів. Цим координаційний центр може займатися самостійно або спільно з юридичними             
фірмами та/або асоціаціями адвокатів. Такі семінари корисні не лише для освіти студентів, а й для того,                
щоб адміністрація та викладачі університетів більше дізналися про pro bono діяльність. Крім того,             
координаційний центр може спробувати створити юридичну клініку в університеті (у співпраці та за             
погодженням з його адміністрацією). Див. Додаток 18. Як створити юридичну клініку. 

 
 

Координаційний центр Біглі знаходиться у Стамбульському університеті (Туреччина). Він має          
унікальні відносини з університетом. Центр має статус НУО, але разом з тим він є частиною               
юридичного факультету, він співпрацює з декількома фірмами щодо pro bono проектів через їхні             
клініки. 

 
У США програми клінік є стандартною складовою системи правового навчання, і надання послуг             

pro bono часто є вимогою для отримання диплому про вищу освіту. Програми клінік дозволяють              
студентам працювати з клієнтами та спільнотами для подолання актуальних проблем, здійснення           
впливу на політику та підвищення якості юридичної діяльності. Нарешті, вони сприяють готовності            
студентів займатися суспільними справами та надавати послуги pro bono і надають важливий досвід і              
знання. Найбільш цікавими є програми клінік в наступних університетах: 

 
Юридичний факультет Нью-Йоркського університету: 

 
● тридцять програм юридичних клінік у таких сферах, як міжнародне право прав людини            

(приватна клініка), імміграційне право (налагоджена співпраця з відділом з питань імміграції           
Товариства правової допомоги), податкове право (налагоджена співпраця з податковим         
департаментом великої юридичної фірми з питань представлення платників податків з          
невисоким рівнем доходу у податковому суді США), право навколишнього середовища          
(налагоджена співпраця з Радою зі збереження природних ресурсів) та громадянські права           
(студенти працюють зі справами Нью-Йоркського відділення Американської спілки захисту         
громадянських свобод). 

 
Юридичний факультет Гарвардського  університету: 
 

● тридцять програм клінік і сотні студентів, що проходять переддипломну практику; 
● вимагається, щоб кожний студент виконував pro bono роботу протягом не менше ніж 40 годин              

(як умова для випуску з університету); 
● у 2009 р. студенти працювали над pro bono справами більше 308 тисяч годин. 

 
Юридичний факультет Колумбійського  університету: 
 

● вісім програм клінік; 
● вимагається, щоб кожний студент виконував pro bono роботу протягом не менше ніж 40 годин              

(як умова для випуску з університету); 
● З 1993 р. (дати заснування) до 2009 р. студенти працювали над pro bono справами приблизно               

398 тисяч годин. Тільки у 2009 р. цей показник склав 32 тисячі годин. 
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iv. Уряди, міністерства, державні установи 
 

Координаційний центр може також розглянути можливість розвитку відносин з профільними          
міністерствами та іншими державними установами. У деяких державах є установи або департаменти, за             
допомогою яких громадяни та/або організації громадянського суспільства можуть підняти важливі          
правові проблеми або соціальні питання. Часто у роботі над такими проблемами потрібна допомога             
фахівців. Це одна з причин, чому урядові установи можуть бути зацікавлені у співпраці з              
координаційними центрами щодо задоволення правових потреб громадян і НУО. Потрібно пояснити           
Вашу місію різноманітним державним установам та звернути їхню увагу на користь Вашої діяльності для              
громадян, а також на добрі наміри юристів-волонтерів, готових надавати послуги pro bono. 

 
 
Координаційний центр PILnet у Будапешті з метою поширення інформації про себе підписав            

угоду з Угорською асоціацію адвокатів та Бюро з правової допомоги. У результаті НУО, що              
потребують правової допомоги, але не можуть отримати її від уряду, направляються за допомогою саме              
до координаційного центру. Крім того, ця угода дозволяє кожній зі сторін розмістити свій логотип на               
веб-сайтах інших сторін. 
 

 
Координаційні центри не обов’язково мають зв’язуватися з міністерствами або державними          

службовцями на самому початку своєї діяльності. Тим не менш, центр має провести дослідження             
законодавства, що регулює питання надання безкоштовних юридичних послуг, питання, пов’язані з           
рекламою та поширенням інформації про себе та з оподаткуванням pro bono діяльності. Координаційні             
центри у різних країнах стикалися з усіма цими питаннями. 

 
У різних країнах потрібно встановлювати відносини з різними представниками. Втім, це можуть            

бути такі установи або фахівці: 
● служби урядових або парламентських комісарів (омбудсменів) з прав людини, соціальних питань           

тощо; 
● установи, що координують або керують процесами надання правової допомоги громадянам; 
● установи, що займаються питаннями співпраці між урядом та НУО;  
● національні або місцеві ради з прав людини та установи, що здійснюють моніторинг прав людини,              

у тому числі парламентські та інші комітети з прав людини. 
 

c. Поради щодо залучення pro bono спільноти 

i. Налагодження партнерства з бізнесом 
 

Налагодження партнерства з бізнесом передбачає обмін інформацією, послугами та ідеями серед           
осіб, які мають схожий спосіб мислення. Зокрема, ця маркетингова технологія дозволяє створити            
продуктивні відносини з бізнесом через формальні і неформальні мережі. Це економічно ефективна            
діяльність, яка вимагає тільки особистої участі та відданості. При створенні нового координаційного            
центру потрібно налагоджувати партнерство з юристами та іншими фахівцями, що дозволить           
підтримувати та просувати сприятливе середовище для pro bono діяльності. Організовуйте зустрічі,           
відвідуйте прийняття, беріть участь у круглих столах – все це є можливістю поширити інформацію про               
Ваш центр та залучити фахівців до pro bono діяльності. Як завжди, почніть з людей, яких Ви знаєте, потім                  
зверніться до їхніх знайомих, потім до знайомих Ваших знайомих і так далі. 
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ii. Поширення інформації про початкові успіхи 
 

Коли координаційний центр вже встиг успішно завершити декілька справ, необхідно повідомити           
всім про це! Повідомлення може бути коротким і швидким (наприклад, на веб-сайті центру) або у вигляді                
електронного листа) або більш значущим (у формі вісника або прес-релізу). Направте його тим людям, з               
ким би Ви хотіли встановити відносини. Див. розділ Просування pro bono діяльності для більш детальних               
порад з приводу такого просування. Поширюючи інформацію про Ваші початкові перемоги, Ви            
покращите імідж координаційного центру, зможете залучити юристів та розповісти про себе спільноті            
НУО. 
 

iii. Підтримання відносин 
 

Необхідно підтримувати відносини, встановлені із pro bono спільнотою, тому що це важливо для             
просування pro bono культури. Зокрема, дуже важливими є особисті контакти. Продовжуйте           
налагоджувати зв’язки із НУО. Хоча НУО можуть спочатку і не знати про свої правові потреби, з часом                 
вони зрозуміють, чим координаційний центр може бути корисним для них. Продовжуйте налагоджувати            
зв’язки з юристами та фірмами. Зв’яжіться з юристами, які заповнили pro bono анкету або відвідували               
перші зустрічі, та нагадайте їм про те, що Ваш центр продовжує розширювати свою мережу pro bono                
партнерів. Докладіть зусиль для того, щоб зробити практику контактування з юристами регулярною. 
 

iv. Підготовка промо-матеріалів 
 

Нарешті, для ефективного просування координаційного центру, підтримання налагоджених        
стосунків та поширення інформації про успіхи центру потрібно готувати промо-матеріали та широко            
розповсюджувати їх серед pro bono спільноти. У розділі Просування pro bono діяльності пояснюється,             
яким чином координаційний центр може використовувати різні засоби масової інформації для просування            
самого себе та pro bono діяльності взагалі. 

 
 
Координаційний центр Словенії було засновано у п’ять кроків: 
 

1. Дослідження – анкету щодо pro bono практики було розіслано більше 1 000 юристів. 
2. Аналіз – результати відповідей дозволили побачити прогалини, що заважали подальшому          

розвитку pro bono практики. Це дозволило координаційному центру підготувати рекомендації          
для системних змін та розвитку. 

3. Налагодження партнерства – центр заручився підтримкою чотирьох поважних фахівців з          
різних сфер (обмудсмен, викладач університету, відомий адвокат та голова Верховного суду) та            
асоціації адвокатів. 

4. Просування – центр підготував буклети та інші матеріали з інформацією про себе та організував              
круглі столи для представлення своєї діяльності широкому загалу. 

5. Повноцінна робота координаційного центру – він почав розподіляти справи. 
 

IX. Просування pro bono діяльності 
a. Вступ 
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Після створення сприятливого середовища для pro bono діяльності координаційний центр може           

почати використовувати засоби масової інформації на свою користь. Зокрема, поширення інформації про            
діяльність центру може сприяти таким цілям: 

 
1) створення та розвиток pro bono культури; 
2) поширення інформації про центр серед тих, хто може потребувати його безкоштовних           

юридичних послуг, та юристів, готових їх надавати. 
 
За допомогою ЗМІ координаційний центр може розказати про себе та про pro bono діяльність взагалі               

значній частині населення. Таким чином центр сприятиме формуванню позитивного іміджу pro bono            
практики, досягненню своїх власних цілей та покращенню репутації юридичної професії взагалі. 
 

b. Використання ЗМІ для просування pro bono культури 

i. Інтернет та інші ЗМІ 
 

Інтернет є основним засобом комунікації, який використовують координаційні центри. Інтернет          
дозволяє організації швидко та дуже недорого поширювати необхідну інформацію серед великої           
аудиторії. 
 

1. Веб-сайт 
 
Веб-сайт є надзвичайно важливим для центру. Часто першим, що люди роблять, коли вони хочуть              

дізнатися більше про організацію, є пошук інформації про неї в Інтернеті. Отже, координаційний центр              
має якомога швидше створити свій веб-сайт. Легкий у використанні веб-сайт, що містить детальну             
інформацію про координаційний центр, підвищує довіру суспільства, клієнтів, юристів та донорів до            
центру, що дуже корисно у довгостроковій перспективі.  

 
Після придбання доменного імені організація може створити веб-сайт у будь-якому форматі. Зараз            

доступні різноманітні системи управління контентом – веб-додатки, що дозволяють створювати сторінки           
та адаптувати контент. Існують також більш просунуті системи у платному доступі. Дизайн, структура і              
наповнення веб-сайту буде розвиватися із зростанням координаційного центру. Втім, необхідно, щоб           
веб-сайт від самого початку відповідав наступним вимогам: 
 

● надавав основну інформацію про організацію та/або координаційний центр, у тому числі мету,            
місію, цілі, контактну інформацію тощо; 

● містив інформацію про новини та заходи – календар, останні справи та перемоги; 
● дозволяв користувачу підписатися на розсилку новин та матеріалів; 
● містив практичні/освітні матеріали; 
● сприяв просуванню організації;  
● давав можливість здійснювати пожертви! 

 
Коли координаційний центр створить систему для здійснення пожертв, необхідно, що у           

користувачів веб-сайту була можливість легко це зробити. Це можна зробити шляхом відкриття            
електронного рахунку (наприклад, у системі PayPal), на який будуть переказувати кошти для цілей             
організації. 
 
 

2. Списки розсилки 
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Список розсилки – це список імен і адрес окремих осіб та організацій, на які можна розсилати                
матеріали. Зокрема, електронний список розсилки – це єдина електронна адреса, що містить список             
електронних адрес на поштовому сервері, на яку організація може надсилати свою інформацію. Якщо             
відправляти повідомлення на цю єдину електронну адресу (рефлектор), його отримають усі, хто            
включений до списку. Список розсилки особливо корисний для розповсюдження вісників і оголошень. 

 
Список розсилки може допомогти координаційному центру: 

 
● інтенсифікувати комунікацію між клієнтами центру, що отримують або хочуть отримувати його           

послуги; 
● сприяти діалогу та підвищувати обізнаність щодо міжнародної та національної pro bono           

діяльності;  
● інформувати учасників про діяльність координаційного центру, найближчі події та програми. 

 
3. Електронні вісники 

 
Більш просунутим способом розвитку контактів координаційного центру є створення та регулярне           

видання вісника. Вісник, зокрема електронний вісник, є недорогим та простим способом розповсюдження            
інформації про організацію серед великої кількості людей. Електронний вісник – це сучасний інструмент             
поширення інформації про тенденції та новини у сфері pro bono діяльності та просування роботи НУО,               
координаційних центрів і юридичних фірм.  

 
В Інтернеті доступні програми для створення електронних вісників, це коштує або дуже невелику             

суму, або взагалі може бути безкоштовно. Такі сервіси, як iContact чи Constant Contact, пропонують              
інструменти та зразки для створення електронного вісника та відслідковування, яким чином користувачі            
ознайомлюються з ним – скільки людей відкрило певний документ, перейшло за певним посиланням,             
скільки листів було прочитано тощо. 

 
Наприклад, PILnet щоквартально розповсюджує два електронних вісники: «Здійснення правосуддя»         

та «Всесвітня мережа pro bono», що присвячені виключно питанням pro bono діяльності (Ви можете              
побачити їх на веб-сайті: www.PILnet.org). A4ID регулярно розсилає новини електронною поштою та            
щоквартально видає паперовий вісник. 
 

4. Соціальні мережі 
 

Соціальні мережі стали найпростішим і найдешевшим способом поширення інформації про          
діяльність організації. Такі мережі, як www.facebook.com, www.myspace.com, www.linkedin.com,        
www.twitter.com та www.orkut.com повністю змінили способи, якими окремі особи, групи та організації            
можуть поширювати та отримувати інформацію. 

 
Соціальні мережі на основі веб-технологій (як-от Facebook, Myspace та Orkut) дозволяють           

користувачам створити свою сторінку (профайл), додавати друзів, надсилати повідомлення та взагалі           
спілкуватися і повідомляти інших про свої новини. LinkedIn – це професійна соціальна мережа, що              
дозволяє зареєстрованим користувачам підтримувати список контактів людей, яких вони знають та           
професіоналізму яких вони довіряють. Twitter – це безкоштовна соціальна мережа і сервіс мікроблогів,             
який дозволяє користувачам читати та надсилати короткі текстові дописи (твіти), що з’являються на             
сторінці автора та надсилаються тим, хто підписаний на нього (послідовникам). 

 
Facebook – це особливо хороший майданчик для нової організації. Якщо організація не може             

дозволити собі придбати доменне ім’я та вести веб-сайт, вона може безкоштовно створити свою             
фан-сторінку у Facebook. Фан-сторінка працює так само, як веб-сайт, і дозволяє координаційному центру             
інформувати інших про свою місію та цілі, запрошувати членів, надсилати членам оновлення статусу та              
повідомлення, розміщувати інформацію про майбутні події та конференції, завантажувати фотографії,          
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ділитися відео роликами та навіть просувати фан-сторінку за допомогою рекламних додатків Facebook.            
Нові НУО можуть на початку своєї діяльності повноцінно працювати через фан-сторінку. Втім, потрібно             
враховувати, що у Facebook є свої обмеження: Ваша аудиторія – це лише користувачі Facebook, зокрема               
ті, хто став Вашими «фанами». Це не такий професійний майданчик, як веб-сайт, і не надає               
координаційному центру всіх можливостей веб-сайту. Багато організацій використовують сторінку на          
Facebook на додачу до свого веб-сайту. 

 
5. Блоги 

 
Блог – це веб-сайт, що зазвичай підтримується окремою особою, головний зміст якого – регулярні              

дописи, коментарі, описи подій та/або зображення і мультимедіа. Блог може містити інформацію, яка не              
надається на головній сторінці веб-сайту координаційного центру. Це один зі шляхів простого та             
швидкого поширення більш детальної інформації про діяльність координаційного центру, цікавих історій,           
результатів pro bono діяльності тощо. Як правило, блог менш формальний, ніж веб-сайт, що дозволяє              
більше зосереджуватися на різних питаннях, провокувати дискусію та представляти авторську точку зору.            
У деяких блогах є спеціальне місце для обговорення, де читачі (юристи, окремі особи, НУО тощо) можуть                
написати свої коментарі або запити. Це недорогий спосіб тримати читачів у курсі подій, але його               
ефективність залежить від людей, що відвідують веб-сайт та читають блог. Необхідно розмістити у блозі              
посилання на веб-сайт координаційного центру та його партнерів.  

 
6. Інші цифрові медіа 

 
Цифрове відео та подкасти – це дешева і проста форма поширення інформації власними силами.              

Вона може бути корисним інструментом для новостворених координаційних центрів. За допомогою           
цифрових камер можна знімати відео ролики, викладати їх онлайн та широко розповсюджувати.            
Координаційний центр може записувати виступи, лекції та тренінги, а також інтерв’ю з клієнтами, НУО              
та юристами – це дозволить розвинути pro bono культуру. Записаний матеріал можна оцифрувати та              
викласти на веб-сайті, фан-сторінці на Facebook, у блозі або на YouTube. Якщо певний відеоролик набере               
значну кількість переглядів, на нього може звернути увагу великий (традиційний) ЗМІ, що призведе до              
більш масштабного поширення інформації.  

 
Подкаст також може бути корисним інструментом для координаційних центрів. Подкаст – це низка             

цифрових медіафайлів (відео чи аудіо), які періодично викладаються в онлайн і які можна завантажити.              
Якщо аудіофайл вже записаний, для створення подкасту потрібна лише програма-редактор. Є безкоштовні            
редактори (наприклад, Audacity), є й платні, проте більш просунуті програми (як-от Protools). Крім того,              
координаційний центр може використовувати забезпечення для редагування відео та аудіо файлів. Багато            
порад щодо створення подкастів є на веб-сайті www.transom.org.  
 

ii. Періодичні видання з правової тематики 
 

Видання з правової тематики є потужним ресурсом для координаційного центру. Серед юристів            
розповсюджуються щоденні, щотижневі та щомісячні журнали, газети і вісники. Почніть із мережі            
партнерів координаційного центру. Більшість асоціацій мають одне або декілька видань. Після           
налагодження відносин з місцевими асоціаціями використовуйте їх як ресурс для розповсюдження           
інформації серед Вашої аудиторії. Ці видання є чудовим способом поширити інформацію про роботу             
центру та про Вашу організацію взагалі. 
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iii. ЗМІ та періодичні видання з іншої тематики 
 

Координаційному центру може бути корисно поширювати свої новини та діяльність і поза межами             
юридичної спільноти. Для поширення інформації можна використовувати газети, журнали, радіо і           
телебачення. Координаційний центр може рекламувати себе, найближчі заходи та навіть          
розповсюджувати свої історії успіху (на основі завершених справ) через різні ЗМІ. Крім того, якщо про               
Вас говорять певні канали, це привертає увагу інших ЗМІ. 

 
Якщо координаційний центр має відповідний штат і час, потрібно підготувати медіа-стратегію, в            

якій визначити шляхи використання цих ЗМІ. Привернути увагу газет, журналів, радіо і телебачення може              
бути важко. За наявності часових і фінансових ресурсів можна провести дослідження ЗМІ, яке допоможе              
з’ясувати, які журналісти готують матеріали про юридичний світ, неурядовий сектор та питання            
суспільного інтересу. Одним із початкових шляхів може стати налагодження стосунків з ключовими            
журналістами з різних ЗМІ. Підтримуйте контакти з ними, запрошуйте їх на обід або на каву, розкажіть                
про свій координаційний центр, його цілі та успіхи. Надсилайте свої прес-релізи цим журналістам та              
запрошуйте їх на свої заходи. 

 
Важливо пам’ятати, що будь-яка інформація, яку Ви надаєте ЗМІ, має бути точною. Неточна             

інформація може зашкодити надійності та довірі до координаційного центру. Також важливо           
переконатися, що перед наданням інформації ЗМІ Ви отримали відповідну згоду юристів та клієнтів на це. 
 

iv. Заходи 
 

Є низка способів поширювати інформацію про координаційний центр та робити публічне визнання            
учасників pro bono спільноти, які не вимагають витрат: листи подяки, сертифікати визнання внеску,             
корпоративні сніданки/обіди/коктейлі тощо. У цьому параграфі йдеться про деякі додаткові більш           
масштабні заходи, які координаційний центр може організувати за наявності коштів.  

 
1. Церемонії нагородження та вечері 

 
Церемонії нагородження – важливий аспект забезпечити публічне визнання осіб, які зробили           

значний внесок у розвиток pro bono спільноти. Такі заходи переслідують декілька стратегічних цілей.             
По-перше, вони дають координаційному центру можливість подякувати юристам, які пожертвували своїм           
часом, коштами та зусиллями для ведення справ pro bono. По-друге, «офіційне» визнання з боку pro bono                
спільноти та координаційного центра підвищує престиж юристів і дозволяє їм покращити своє становище             
у юридичному співтоваристві. У результаті цього юристи можуть надавати більше допомоги           
координаційним центрам та брати більше справ pro bono у майбутньому. Нарешті, такі заходи дозволяють              
поширювати інформацію про центр взагалі.  

 
Якщо Ви вирішили провести церемонію нагородження, Вам потрібно визначитися з наступними           

питаннями: 
 

● Загальні критерії відбору – яка pro bono діяльність може бути винагороджено? Як правило,             
обирається певний вид послуг pro bono, підтримка організацій, які надають послуги pro bono             
та/або досягнення, пов’язані із pro bono діяльністю; 

● Критерії номінації – які критерії вибору номінантів? Наприклад, чи можуть номінуватися           
юридичні фірми, окремі юристи, студенти, НУО або всі разом? Чи передбачено декілька            
номінацій?  
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У щорічному конкурсі «Pro bono юрист року» (Konkurs Prawnick Pro Bono Roku, Польща) у              

номінації беруть участь тільки окремі юристи.  
 
У США є багато конкурсів, і у кожного свої критерії. Номінуватися можуть юридичні фірми,              

окремі юристи, студенти, які ведуть практику у державній чи приватній сфері. 
 

● Організація номінацій – як саме будуть подаватися пропозиції щодо номінацій (Інтернетом, 
поштою тощо)? Хто має право робити пропозиції та хто буде оцінювати номінантів? 

Журі конкурсу «Pro bono юрист року» (Польща) складається з омбудсмена Польщі, Голови            
Конституційного трибуналу, Голови Вищого адміністративного суду, Голови Національної ради         
юридичних радників, Голови Ради асоціації адвокатів та юристів, які отримували нагороди у цьому             
конкурсів протягом попередніх років. 

 
Учасники конкурсу «Корпоративний юрист» (Росія), що винагороджує кращі фірми, які          

сприяють розвитку pro bono практики, оцінюються експертною радою, що складається з провідних            
юристів та інших поважних фахівців: депутатів Державної Думи, Офісу Федерального омбудсмена,           
Федеральної палати адвокатів, Московської державної юридичної академії, Російського офісу         
Міжнародного центру неприбуткового права, представника конкурсу «Корпоративний юрист» та         
представника PILnet. 
 
 

● Просування конкурсу – координаційний центр може бути зацікавлений у тому, щоб привернути            
увагу ЗМІ до церемонії нагородження та сприяти висвітленню волонтерської практики          
юридичного співтовариства для громадськості: 

● Подумайте над організацією зустрічі із налагодження зв’язків з місцевими журналістами.          
Протягом церемонії зверніть увагу на успішні історії pro bono програм та користь цих програм для               
широкої громадськості; 

 
 

Провідна газета Польщі Rzeczpospolita є спів-організатором конкурсу pro bono. 
 
Координаційний центр PILnet у Москві є спів-організатором щорічної церемонії         

нагородження юристів, що ведуть практику pro bono (спільно з журналом «Корпоративний юрист») в             
рамках конкурсу серед юридичних фірм, що досягають успіху у різних сферах. 
 
 

● Безпосередня церемонія нагородження – потрібно визначитися із тим, яким чином домінанти           
будуть одержувати свої нагороди. Формат може бути різним: від простої церемонії до гала-вечері.             
Рішення також залежатиме від того, що буде вручатися переможцям для відзначення: сертифікат,            
диплом, почесний знак, кришталева сова, статуетка тощо. Нагорода не має вручатися у грошовій             
формі, тому що основна суть pro bono діяльності – це робота, яка не передбачає грошової               
компенсації. 

 
Крім того, під час підготовки заходу необхідно звертати увагу і на такі організаційні аспекти: 

 
● бюджет – чи вистачить бюджету координаційного центру для організації заходу? Чи можете Ви             

отримати пожертви або спонсорські внески? 
● час – чи не буде підготовка заходу вимагати занадто багато часу Ваших співробітників (які,              

скоріше за все, і так перевантажені)? 
● підтримка – заручіться підтримкою якомога більшої кількості учасників pro bono спільноти: НУО,            

юридичних фірм, асоціацій адвокатів, організацій захисту прав людини; 
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● ЗМІ – обов’язково розрекламуйте свій захід! Розповсюдьте прес-анонси та прес-релізи до та після             
заходу; 

● просування – забезпечте просування Вашого координаційного центру під час заходу шляхом           
розповсюдження флаєрів та брошур, це може допомогти привернути увагу потенційних донорів та            
юристів, які хочуть розвивати pro bono практику; 

● подяка – надішліть листи подяки всім спонсорам, волонтерам та іншим організаціям і особам, що              
сприяли організації заходу. 

 
2. Конференції, круглі столи та тренінги 

 
Іншим шляхом здійснення впливу на pro bono спільноту та поширення інформації про            

координаційний центр є конференції, форуми, круглі столи та тренінги. Найбільш доцільно проводити            
такі заходи після того, як центр вже здобув визнання. Втім, якщо у нього є достатньо засобів, такі заходи                  
можна починати проводити і раніше. Заходи можуть бути такими: 

 
● лекції юристів та інших фахівців і семінари з різних питань, що стосуються діяльності             

неприбуткових організацій; 
● круглі столи з іноземними pro bono експертами, які дають можливість дискусій та налагодження             

партнерства між юристами та представниками НУО; 
● тренінги для НУО з правових питань; 
● конференції і форуми з питань pro bono практики з міжнародними та національними юридичними             

фірмами та НУО. 
 

 
PILnet організовує та проводить щорічний Європейський форум pro bono. Форум є єдиним            

майданчиком, повністю присвяченим міжнародним та порівняльним аспектам pro bono практики в           
Європі. У ньому беруть участь сотні представників з усього світу – юристи з фірм та ті, хто ведуть                  
приватну практику, представники асоціацій адвокатів, НУО, науковці, викладачі та студенти – всі            
вони намагаються налагодити інноваційне партнерство між юридичним співтовариством і         
громадським сектором. Див. Додаток 20. Порядок денний Європейського форуму pro bono. 
 

 
 

Альянс pro bono регулярно організовує круглі столи для юристів та представників НУО. Ці             
заходи направлені на посилення підтримки pro bono ініціатив на місцевому рівні. Круглі столи є              
можливістю оцінити поточну ситуацію, визначити можливі ризики та проблеми. Координаційний          
центр регулярно запрошує іноземних експертів з країн з розвиненими pro bono практиками для того,              
щоб заохотити місцеві фірми брати участь у pro bono проектах. Презентації та дискусії стосовно              
можливих шляхів впровадження цих моделей у місцевих умовах сприяють появі нових ідей.            
Координаційний центр використовує такі заходи для того, щоб зацікавлені представники НУО та            
юристи на рівних обговорили актуальні питання шляхом формальних та неформальних дискусій. Як            
правило, на цих круглих столах є можливість зробити короткі виступи з різних аспектів pro bono               
діяльності. Представники асоціацій адвокатів, НУО та юридичних фірм можуть пояснити, чому і            
навіщо вони займаються pro bono діяльністю. Чеський координаційний центр поєднує такі заходи з             
неформальними прийняттями, на яких нагороджуються юристи, що ведуть справи pro bono. Див.            
детальну інформацію у Додатку 19. Pro bono у Чеській республіці – круглий стіл для адвокатів та                
юристів НУО. Крім того, протягом року Альянс pro bono фінансує інші заходи для pro bono               
спільноти. 
 

 
 

У 2009 р. Координаційний центр PILnet у Москві та БФ «Дорога разом» виконали проект,              
спрямований на посилення потенціалу російських НУО шляхом проведення тренінгів з          
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організаційного управління і норм законодавства Росії. В рамках проекту було організовано 10            
навчальних сесій для представників неурядових організацій з найбільш важливих питань щоденної           
роботи НУО, у тому числі: 

 
● реєстрація неприбуткових організацій; 
● отримання спеціальних ліцензій; 
● порядок внесення змін до статуту та інших документів; 
● загальні питання оподаткування НУО; 
● оподаткування у зв’язку з благодійними внесками та пожертвами; 
● контроль діяльності НУО з боку уряду; 
● реєстрація та функціонування фондів пожертв; 
● застосування спрощеної податкової системи; 
● правовий статус філій іноземних неприбуткових організацій; 
● трудові питання у НУО;  
● інші теми, які були запропоновані учасниками. 

 
Тренінг було проведено юристами міжнародних фірм, представниками урядових установ,         

неприбуткових організацій та PILnet. Представники НУО, які не змогли взяти участь у тренінгу,             
отримали матеріали електронною поштою. Всі учасники, в тому числі «дистанційні», отримали           
інформацію про послуги Координаційного центру PILnet у Москві. У результаті тренінгу вдалося            
отримати 20 нових справ pro bono. Нарешті, після завершення тренінгу Координаційний центр            
PILnet у Москві та БФ «Дорога разом» розповсюдили серед усіх учасників анкету з проханням              
оцінити ефективність тренінгу та запропонувати теми для наступних тренінгів.  
 
 

v. Матеріали для просування: брошури, буклети та вісники 
 

Матеріали для просування організації є хорошим інструментом інформування всіх цільових груп           
про координаційний центр. Вони допомагають повідомити усі зацікавлені сторони про діяльність центру,            
тримати їх у курсі новин та сповіщати про майбутні заходи.  

 
Хорошим способом представити координаційний центр та розповсюдити інформацію про нього є           

брошура або буклет. Інший спосіб інформування pro bono спільноти – видання брошур із різних галузей               
права. Брошура з короткою і чіткою інформацією може бути корисною для окремих груп людей.              
Наприклад, брошура про основні норми трудового права може пояснити незахищеним групам або            
представникам меншин їхні трудові права. Посилюйте контакти з юристами, що спеціалізуються у різних             
сферах права, та спробуйте використати їхні знання при підготовці брошур. 

 
Як уже зазначалося, у віснику може міститися та ж інформація, що й у брошурі або буклеті, але у                  

більш деталізованому вигляді, і вісник може бути призначений для ширшої аудиторії. Вісник може             
надавати основну інформацію про координаційний центр, найближчі заходи та досягнення центру. Він            
також може розкривати і інші питання і сприяти обміну досвідом між координаційними центрами,             
юридичними фірмами та НУО щодо найбільш дискусійних питань pro bono діяльності. 
 

c. Попередження: професійні та моральні обмеження щодо 
просування 
 

Безумовно, поширення інформації про діяльність координаційного центру є одним зі шляхів           
формування pro bono культури та залучення клієнтів і юристів. Втім, координаційний центр має уважно              
ставитися до того, інформацію про які НУО та які справи він хоче поширювати у ЗМІ. Відповідно до                 
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загального принципу, правові послуги, що надаються юристами, за своєю природою мають бути            
конфіденційними. Отже, необхідно отримати згоду клієнта – а він може не бути зацікавленим у              
розголошенні окремих питань чи всієї справи. Той чи інший характер запиту на pro bono послуги може                
зашкодити іміджу НУО. Наприклад, це стосується питань, пов’язаних із внутрішніми конфліктами,           
проблемами з управлінням, податковими проблемами або іншими соціально дискусійними питаннями, які           
можуть бути невигідними для репутації НУО. Крім того, юристи, що ведуть такі справи, можуть зробити               
застереження про розголошення окремих їхніх деталей. При прийнятті рішення про поширення           
інформації про справи у ЗМІ координаційний центр має пам’ятати про ці питання. Основне завдання              
центру – це сприяння у наданні безкоштовних юридичних послуг. Поширення інформації про такі справи              
теж є важливим завданням, проте воно другорядне. Нарешті, координаційний центр також має проявляти             
уважність при розповсюдженні інформації про суперечливі справи та/або НУО, оскільки це може нанести             
шкоду іміджу самого центру. Уважно обирайте те, що ви хочете розповісти ЗМІ. 
 
 

X. Фінансова сталість 
 

Одним з найважливіших питань, на які потрібно звернути увагу перед заснуванням координаційного            
центру, є забезпечення його фінансування. Необхідно зазначити, що існують різні підходи до отримання             
фінансових надходжень, і деякі з них коротко описані у цьому розділі. 

 
Як правило, координаційні центри функціонують у якості НУО, тому необхідно застосовувати           

класичні стратегії пошуку фінансування, які використовують неприбуткові організації. Намагайтеся         
отримати і кошти на підтримання самої організації, і на виконання конкретних проектів. Шукайте різні              
шляхи. Розгляньте можливість отримання пожертв окремих осіб, фінансування з боку державних та            
урядових установ, благодійних фондів, приватних та корпоративних фондів. 

 
Одним зі шляхів фінансування координаційних центрів є система обов’язкових внесків з боку            

юридичних фірм-партнерів, окремих юристів та інших організацій. Наприклад, всі         
юридичні-фірми-партнери A4ID щорічно жертвують суми, які розраховуються відповідно до кількості          
партнерів у фірмі або юристів в організації. 

 
Інший підхід – пошук добровільних внесків та грантів. Наприклад, PILnet нещодавно отримала            

кошти від приватних донорів, фондів та урядових установ, що дозволило їй не просити грошей у               
юридичних фірм, а зосередитися суто на партнерстві щодо ведення справ. 

 
Будьте креативними. Якщо координаційний центр не може відшукати фінансування безпосередньо          

для pro bono діяльності, шукайте можливості отримати фінансування для проектів, пов’язаних із            
покращенням становища маргіналізованих або незахищених груп – якщо такі проекти хоча б частково             
передбачають pro bono діяльність. 

 
Мисліть широко. Шукайте можливості фінансування у сфері громадських послуг та доступу до            

правосуддя, а не тільки сфері pro bono послуг. Немає єдиного правильного підходу до залучення коштів,               
але пошук різних шляхів, креативність і широке мислення допоможуть знайти стале фінансування для             
координаційного центру на довгострокову перспективу.  
 
 

XI. Корисні контакти 

a. Координаційні центри pro bono у різних країнах світу 
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Країна/регіон Координаційний 

центр (назва) 
Назва мовою 

оригіналу/англійською 
мовою 

Веб-сайт 

Австралія Координаційний 
центр pro bono 
АСТ 

ACT Pro Bono Clearing 
House 

www.actlawsociety.asn.au/act-pro-bonocleari
ng-house.html  

Мережа 
правосуддя SA 

JusticeNet SA www.justicenet.org.au/index.html  

Координаційний 
центр захисту 
права суспільних 
інтересів (Новий 
Південний Уельс) 

Public Interest Law 
Clearing House (NSW) 
(PILCH) 

www.pilchnsw.org.au  

 

Координаційний 
центр pro bono 
(Північні 
території) 

Pro Bono Clearing 
House (NT) 

www.lawsocietynt.asn.au/for-thecommunity/
pro-bono-clearing-house  

Координаційний 
центр захисту 
права суспільних 
інтересів 
Квінсленду 

Queensland Public 
Interest Law Clearing 
House (QPILCH) 

www.qpilch.org.au  

Координаційний 
центр Правового 
співтовариства 
Тасманії 

Law Society of 
Tasmania Pro Bono 
Clearing House 

www.taslawsociety.asn.au/web/en/  

Координаційний 
центр захисту 
права суспільних 
інтересів (Вікторія) 

Public Interest Law 
Clearing House 
(Victoria) (PILCH) 

www.pilch.org.au  

Мережа доступу до 
правосуддя pro 
bono 

Law Access Pro Bono 
Referral Scheme 

www.lawsocietywa.asn.au/pro-bonoscheme/  

Англія та Уельс Департамент pro 
bono асоціації 
адвокатів 

Bar Pro Bono Unit www.barprobono.org.uk  

LawWorks LawWorks www.lawworks.org.uk  

Аргентина Комісія pro bono La Comisiуn Pro Bono www.probono.org.ar  

Бразилія «Прямі людські 
контакти» 

Conectas Direitos 
Humanos 

www.conectas.org  

Китай PILnet у Пекіні PILnet Beijing www.pilnet.org  

Колумбія Фундація pro bono 
у Колумбії 

Fundacion Probono 
Colombia 

www.probono.org.co  

Міжнародний 
(офіс в Англії) 

Адвокати за 
міжнародний 
розвиток 

Advocates for 
International 

Development 

www.a4id.org  

iProBono iProBono www.i-probono.com/  

                      Посібник з організації роботи координаційного центру послуг pro bono  ●  2011     | 45 

http://www.actlawsociety.asn.au/act-pro-bonoclearing-house.html
http://www.actlawsociety.asn.au/act-pro-bonoclearing-house.html
http://www.justicenet.org.au/index.html
http://www.pilchnsw.org.au/
http://www.lawsocietynt.asn.au/for-thecommunity/pro-bono-clearing-house
http://www.lawsocietynt.asn.au/for-thecommunity/pro-bono-clearing-house
http://www.qpilch.org.au/
http://www.taslawsociety.asn.au/web/en/
http://www.pilch.org.au/
http://www.lawsocietywa.asn.au/pro-bonoscheme/
http://www.barprobono.org.uk/
http://www.lawworks.org.uk/
http://www.probono.org.ar/
http://www.conectas.org/
http://www.pilnet.org/
http://www.probono.org.co/
http://www.a4id.org/
http://www.i-probono.com/


TrustLaw TrustLaw www.trust.org/trustlaw  

Міжнародний 
(офіс в США) 

Міжнародний 
проект старших 
юристів 

International Senior 
Lawyers Project 

www.islp.org  

Міжнародний 
(офіс в Угорщині) 

Всесвітній 
координаційний 
центр PILnet 

PILnet Global Pro Bono 
Clearinghouse 

www.pilnet.org  

Міжнародний 
(проекти в США, 
Латинській 
Америці та 
Африці) 

Центр Сайруса 
Венса з 
міжнародного 
правосуддя (Центр 
Венса) 

Cyrus R. Vance Center 
for International Justice 
(Vance Center)  

www2.nycbar.org/citybarjusticecenter/vance-
center-programs/  

Південна Африка Probono.org Probono.org www.probono-org.org  

Польща Центр pro bono Centrum Pro Bono www.centrumprobono.pl  

Росія Координаційний 
центр PILnet у 
Москві 

PILnet Moscow 
Clearinghouse 

www.pilnet.org  

Словенія Інститут миру Peace Institute www2.arnes.si/~ljmiri1s/eindex.htm  

Угорщина Координаційний 
центр PILnet у 
Будапешті 

PILnet-Budapest 
Clearinghouse 

www.pilnet.org  

Франція Альянс адвокатів 
за права людини 

Alliance des Avocats 
pour les Droits de 
l’Homme 

www.aadh.fr  

Чеська Республіка Асоціація юристів 
із захисту 
суспільних 
інтересів 

Public Interest Lawyers 
Association 

www.pilaw.cz/index.php?cat=eng  

Чилі Фундація pro bono Fundacion Pro Bono www.probono.cl  

Шотландія LawWorks 
(Шотландія) 

Law Works Scotland www.lawworksscotland.org.uk  

 
 

b. Інші ресурси pro bono 
Country /Region Organization Website 
Країна/регіон Координаційний 

центр (назва) 
Назва мовою 

оригіналу/англійською 
мовою 

Веб-сайт 

Австралія Національний 
ресурний центр pro 
bono 

National Pro Bono 
Resource Centre 

www.nationalprobono.org.au/home.asp  

Міжнародний Декларації 
міжнародної асоціації 
адвокатів з pro bono 

International Bar 
Association Pro Bono 
Declarations 

www.internationalprobono.com/declarations  

Фундація pro bono 
Lex Mundi 

Lex Mundi Pro Bono 
Foundation 

www.lexmundiprobono.org  
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
Ініціатива «Ашока – 
право для всіх» 

Ashoka’s Law for All 
Initiative 

www.ashoka.org/lawforall  

Сполучене 
Королівство 

Управління 
безкоштовного 
представництва 

Free Representation 
Unit (FRU) 

www.freerepresentationunit.org.uk  

ProBonoUK.net ProBonoUK.net www.probonouk.net  

ProHelp ProHelp www.prohelp.org.uk  

Декларація Міністра 
юстиції Сполученого 
Королівства з pro 
bono – міжнародні 
принципи роботи pro 
bono 

U.K. Attorney 
General’s Pro Bono 
Declaration – A 
statement of principles 
for international pro 
bono legal work 

www.internationalprobono.com/declarations/
item.1254-UK_Attorney_Generals_Pro_Bon
o_Declaration  

Посібник Міністра 
юстиції Сполученого 
Королівства з pro 
bono – посібник з 
досвіду розвитку 
культури та програм 
pro bono 

U.K. Attorney 
General’s Pro Bono 
Toolkit – A toolkit 
setting out shared 
experience for 
development of pro 
bono culture and 
programs 

www.probonouk.net  

США Інститут pro bono Pro Bono Institute www.probonoinst.org  

Мережа pro bono Pro Bono Net www.probono.net  

«Правова допомога» Law Help www.lawhelp.org  

Франція «Невідкладні права» Droits d’Urgence www.droitsdurgence.org  
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XII. Додатки 
 
Додаток 1. Форма для НУО, зацікавлених у послугах pro bonо (Альянс pro bonо, колишня              
Асоціація юристів із захисту права суспільних інтересів) 44 

Додаток 2. Форма запиту на послуги pro bono для НУО (Альянс pro bonо) 46 

Додаток 3. Форма відбору для справ НУО (Інститут миру) 47 

Додаток 4. Інформаційна довідка Всесвітнього координаційного центру (PILnet) 48 

Додаток 5. Декларація pro bono, Міжнародна асоціація адвокатів 49 

Додаток 6. Декларація pro bono для країн Північної та Південної Америки (Асоціація адвокатів             
Нью-Йорка) 52 

Додаток 7. Декларація pro bono (Чеська Республіка) 56 

Додаток 8. Декларація для загального блага (pro bono publico) (Польські адвокати за суспільне             
благо) 58 

Додаток 9. Анкета з практики pro bono та правової допомоги (PILnet) 59 

Додаток 10. Угода про загальні умови співпраці між координаційним центром, юристами та            
клієнтами у системі pro bono (Інститут миру) 64 

Додаток 11. Керівні принципи для юридичних фірм та партнерів з розвитку (А4ID) 67 

Додаток 12. Реєстраційна форма для юристів (PILnet, Будапешт) 69 

Додаток 13. Рекомендації для НУО щодо викладу їхніх юридичних потреб (PILnet) 70 

Додаток 14. Зразок справ pro bono, складений Всесвітнім координаційним центром PILnet 71 

Додаток 15. Таблиця участі юридичних фірм у веденні справ pro bono (PILnet) 73 

Додаток 16. Представлення послуг pro bono: поради для юристів-волонтерів (Асоціація адвокатів           
Нью-Йорка) 74 

Додаток 17. Представлення послуг pro bono: поради для клієнтів (Асоціація адвокатів           
Нью-Йорка) 76 

Додаток 18. Як створити юридичну клініку (Центр pro bono) 78 

Додаток 19. Pro bono у Чеській республіці – круглий стіл для адвокатів та юристів НУО (Альянс                
pro bonо, колишня Асоціація юристів із захисту суспільних інтересів) 80 

Додаток 20. Порядок денний Європейського форуму pro bono (PILnet) 81 
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
 

Додаток 1. Форма для НУО, зацікавлених у послугах pro bonо (Альянс pro bonо, колишня 
Асоціація юристів із захисту права суспільних інтересів) 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
Організація: 
 
Назва:                                                                  Індекс: 
Вулиця:                                                               Телефон: 
Місто:                                                                  Факс: 
Веб-сайт: 
 
Контактна особа: 
 
Посада:                                                               E-mail: 
Ім’я:                                                                    Телефон: 
Прізвище:                                                           Мобільний телефон: 
 

 
 

Pro bono – інформація про організацію 
 
Короткий опис цілей та діяльності НУО (до 1 500 знаків): 
 
 
 
 

Асоціація юристів із захисту суспільних інтересів 
Центр pro bono 

 
Příběnická 1908, 390 01 Tábor 

Тел.: +420 777 668 710, e-mail: probono@pilaw.cz  
www.probonocentrum.cz  
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Вид справи: 
 
☐ Біженці 
 

☐ Права дитини 
  

☐ Домашнє насильство 
 

☐ Освіта 
 

☐ Охорона навколишнього середовища 
 

☐ Корупція, прозорість 
 

☐ Дискримінація (за расовою, національною 
або іншою ознакою) 

 

☐ Права пацієнтів медичних закладів 
 

☐ Ґендерна рівність, права жінок 
 

☐ Торгівля людьми 
 

☐ Права мігрантів 
 

☐ 
 

☐ Трудові права 
 

 

☐ Права жертв злочинів 
 
 

 

Сфера юридичної практики:  
 
☐ Кримінальне право 
 

☐ Фінансове право 
 

☐ Цивільне право 
 

☐ Право прав людини 
 

☐ Адміністративне право 
 

☐ 
 

☐ Право навколишнього середовища 
 

 

  
Яких pro bono послуг потребує Ваша НУО: 
  
Технічна правова допомога (для внутрішніх 
потреб НУО): 
 

Правова допомога у зв’язку з виконанням 
завдань НУО: 

☐ Фінансові питання 
 

☐ Призначення довіреної особи 
 

☐ Оподаткування 
 

☐ Адвокаційна робота 
 

☐ Питання трудових відносин 
 

☐ Судовий розгляд із стратегічних питань 
 

☐ Угоди 
 

☐ Дослідження 
 

☐ Статутні питання 
 

☐ Правовий аналіз 
 

☐ 
 

 

 
 

Асоціація юристів із захисту права суспільних інтересів 
Центр pro bono 
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
Převrátilská 330, 390 01 Tábor 

Тел.: +420 777 668 710, e-mail: probono@pilaw.cz  
www.probonocentrum.cz  

Додаток 2. Форма запиту на послуги pro bono для НУО (Альянс pro bonо) 
 
 

Координаційний центр Альянсу pro bono 
Форма запиту на послуги pro bono для НУО 

 
1. Контактні дані: 
 
Назва організації: 
Адреса: 
Телефон: 
Факс: 
Контактна особа: 
Телефон: 
Мобільний телефон: 
E-mail: 
 
2. Вид потреби у послугах pro bono: 
 
Технічні послуги pro bono (у зв’язку із внутрішніми потребами НУО) 
 
 
Правова допомога у зв’язку з цілями НУО 
 
 
Інформація щодо правової допомоги для клієнтів 
 
 
 
3. Надайте детальний опис справи, у якій Ви потребуєте допомоги 
 
 
 
4. До якого часу юридична фірма має відповісти стосовно питання, описаного вище? 

 
 
5. Інша важлива інформація/коментарі 
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Додаток 3. Форма відбору для справ НУО (Інститут миру) 
 
 

   
 
 
 

Форма відбору для справ НУО 
 
 
Інформація про НУО 
 
Назва, адреса, телефон, e-mail, контактна особа. 
 
Короткий опис цілей та діяльності НУО. 
 
 
Інформація про клієнта послуги pro bono   

4

 
Будь ласка, оберіть: 
- клієнт є неурядовою організацією; 
- клієнт отримує послуги неурядової організації. 
 
Інформація про клієнта: ім’я та прізвище/назва, адреса, телефон, e-mail. 
 
Дата надсилання справи до координаційного центру. 
 
 
Інформація про справу 
 
Опис проблеми та суті справи (про що справа?) 
 
Яка зараз ситуація у справі (чи вже вчинив клієнт певний дії: подав позов або скаргу; інші правові дії, чи                   
приймали компетентні органи рішення у цій справі)? 
 
Який вид юридичних послуг потрібен клієнту? 
 
Чи є кінцевий строк, до якого потрібно вчинити певні дії? Якщо так, то який? 
 
 
 

4 Особиста та контактна інформація надсилається лише юристу або фірмі, яким передано справу. 
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Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  

Додаток 4. Інформаційна довідка Всесвітнього координаційного центру (PILnet) 
 
 
PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів – це міжнародна організація, що захищає права людини у всьому                 
світі шляхом мобілізації юридичного співтовариства щодо захисту права суспільних інтересів та розвитку установ, необхідних              
для цього. 
 
 
 
 
 
 
 

ВСЕСВІТНІЙ КООРДИНАЦІЙНИЙ ЦЕНТР 
Юристи за суспільне благо 

 
Ви – представник неурядової організації, що потребує правової допомоги? 

 
Неурядова організація (НУО), як і невелика компанія, протягом своєї діяльності часто стикається із             

правовими питаннями: реєстрація, оподаткування, працевлаштування тощо. Крім того, робота НУО          
може стати ефективнішою, якщо вона матиме доступ до дослідження законодавства, судової практики та             
політики інших країн з конкретних питань. 
 

Як Всесвітній координаційний центр PILnet може допомогти Вам? 
 

PILnet – це провідна організація, що займається інституціоналізацією pro bono практики (правової            
допомоги на громадських засадах) у Європі та світі. Всесвітній координаційний центр PILnet зводить             
разом НУО, що мають потребу у правових послугах, та юристів з міжнародних фірм, готових надати їх                
безкоштовно. НУО, що потребують правової допомоги, можуть надіслати свої запити до координаторів            
центру PILnet. Якщо запити відповідають вимогам, PILnet надішле їх широкій мережі юристів, готових             
надати відповідні послуги. Якщо юрист бере справу, PILnet надає можливість встановити безпосередній            
зв'язок між ним та НУО. 
 

Чи маєте Ви право на отримання допомоги pro bono? 
 

Право на отримання безкоштовної юридичної допомоги Координаційного центру мають НУО          
(неприбуткові організації, асоціації, фонди), що володіють або не володіють статусом благодійної           
організації. Також таке право мають особи, які мають конкретні плани щодо створення нових НУО.              
Окремі особи, комерційні компанії, політичні партії та НУО, створені політичними партіями, не можуть             
претендувати на отримання допомоги Координаційного центру.  

 
(Координаційний центр пропонує можливість отримати правову допомогу, але не може          

гарантувати, що кожна організація, яка звернулася з таким запитом, отримає її. Рішення про готовність              
або неготовність взяти конкретну справу приймає юрист, що бере участь у роботі Координаційного             
центру). 

 
З питань, пов’язаних із правовою допомогою, звертайтеся до Всесвітнього координаційного 

центру PILnet: 
 

Атанас Політов (Atanas Politov, apolitov@pilnet.org) або  
Тамаш Барабаш (Tamás Barabás, tbarabas@pilnet.org) 
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Тел.: +36 1 461 5700 Факс: +36 1 461 5701 
PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів 

1061 Будапешт, Paulay Ede u. 50, Угорщина 
www.pilnet.org 
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Pro-bono.in.ua  
Додаток 5. Декларація pro bono, Міжнародна асоціація адвокатів 

 
 

Декларація pro bono Міжнародної асоціації адвокатів 
 

Затверджено Радою МАА у жовтні 2008 р. 

 

Рада Міжнародної асоціації адвокатів, світовий виразник інтересів юридичного співтовариства: 

 

a) Маючи на меті зробити світ кращим та більш справедливим; 

b) Підтверджуючи ключову роль юридичної професії для досягнення       
цієї мети; 

c) Визнаючи, що доступ до правосуддя є основним елементом свободи, справедливості, честі,           
прогресу, розвитку та верховенства права; 

d) Стверджуючи, що подолання та усунення усіх перешкод щодо доступу до правосуддя є            
найбільшим пріоритетом; 

e) Визнаючи, що доступ до правосуддя, ефективного представництва у судах та правових           
консультацій мають далеко не всі, хто потребує цього, зокрема бідні, незахищені та            
маргіналізовані верстви населення; 

f) Нагадуючи, що доступ до правосуддя є правом кожної людини і що уряди мають нести              
основну відповідальність за забезпечення та захист прав людини шляхом фінансування          
державної правової допомоги відповідно до Статті 10 Загальної декларації прав людини,           
Статті 14(3)(d) Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та інших           
визначальних міжнародних, регіональних та національних документів, а також Резолюції про          
правову допомогу, прийнятої цією Радою у 1996 р.; 

g) Закликаючи уряди виділяти достатнє фінансування для того, щоб доступ до правової           
допомоги отримали всі, у тому числі бідні, незахищені та маргіналізовані верстви населення,            
та не використовувати факт наявності послуг pro bono для виправдання скорочення           
державного фінансування правової допомоги; 

h) Усвідомлюючи, що рівень суспільної довіри до урядових та судових установ падає через            
проблеми з правосуддям або наявність перепон щодо доступу до правосуддя; 

i) Вважаючи, що надання юристами послуг pro bono є життєво важливим суспільним та            
професійним інтересом, і що це допомагає задовольнити потреби бідних, незахищених та           
маргіналізованих верств населення у правовій допомозі та повернути суспільну довіру до           
урядових та судових установ; 

j) Усвідомлюючи, що юристи, з огляду на їхню зацікавленість у справедливій правовій системі,            
обіймають особливе положення в рамках цієї системи і таким чином мають обов’язок та             
можливість надавати послуги pro bono у партнерстві з державними установами, судовою           
системою, університетами та неурядовими організаціями; 

k) Визнаючи цінність традицій та нових ініціатив, у тому числі щодо співпраці між асоціаціями             
адвокатів, юридичних фірм, університетів, фондів та інших неурядових установ для          
посилення доступу до правосуддя та надання ефективних послуг pro bono; 

l) Відзначаючи, що термін «pro bono» походить з латинського виразу pro bono publico, що             
означає «дії або роботи для суспільного блага»; 
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m) Будучи переконаною, що необхідно вживати значних зусиль для сприяння доступу до           
правосуддя шляхом pro bono діяльності та зростання готовності займатися суспільними          
справами серед представників юридичної професії; 

n) Усвідомлюючи, що потрібно вивчати різноманітні практики та стандарти pro bono          
діяльності, що застосовуються у різних країнах та правових системах; та 

o) Посилаючись на важливі заяви та декларації у цій сфері на національному та регіональному             
рівні, зокрема на Декларацію pro bono для країн Північної та Південної Америки, та             
закликаючи приймати та виконувати більше таких декларацій, 

Проголошує і постановляє, що: 

1. Рада закликає юристів, юридичні фірми та асоціації адвокатів надавати бідним, незахищеним           
та маргіналізованим верствам населення та організаціям, що допомагають їм, правові          
послуги pro bono – безоплатно та не очікуючи на оплату, при цьому якість таких послуг не                
може бути нижчою за якість, з якою вони надають послуги за гроші. Послуги pro bono               
можуть стосуватися наступного: консультації або представництво осіб, спільнот чи         
організацій, які не мають іншої можливості здійснити своє законне право або отримати            
доступ до правосуддя; діяльність, спрямована на здійснення правосуддя, створення та          
розвиток установ; допомога асоціаціям адвокатів та громадським, культурним, освітнім та          
інших неурядовим установам, що опікуються питаннями суспільного інтересу та не мають           
інших можливостей отримати ефективні консультації або представництво; допомога із         
розробкою законодавчих актів або участь у нагляді за судовим процесом, моніторингу           
виборів та подібних процесів, де суспільна довіра до законодавчої, судової та виборчої            
системи може бути під загрозою; проведення навчання та наставництво з юридичних питань,            
управління проектами та обмін інформацією; інша діяльність, спрямована на забезпечення          
верховенства права. 

2. Представники юридичної професії підтверджують своє зобов’язання надавати послуги pro         
bono як важливу частину своєї роботи, юристи та юридичні фірми закликаються до            
визначення, яку частину свого часу та ресурсів протягом року вони готові присвятити pro             
bono діяльності. 

3. Правові послуги pro bono мають надаватися протягом всього року і стосовно різних видів             
справ (кримінальних, цивільних, адміністративних тощо), де клієнт може мати ускладнений          
доступ до правової допомоги, та на національному і міжнародному рівнях. 

4. Важливість pro bono практики має підкреслюватися протягом правового навчання та          
проходження практики, pro bono діяльність має стати частиною академічних або практичних           
програм для студентів правничих спеціальностей, а також бути включеною до оцінки           
юристів, що продовжують підвищувати юридичну кваліфікацію або працюють у цій сфері. 

5. Юристи, судді, юридичні фірми, асоціації адвокатів, урядові та неурядові організації та інші            
зацікавлені особи мають підвищувати обізнаність про pro bono практику на національному та            
міжнародному рівні та впроваджувати заходи, спрямовані на моніторинг і звітування перед           
представниками юридичної професії та широкою громадськістю про те, наскільки послуги          
pro bono сприяють покращенню доступу до правосуддя. 

6. Юристи, юридичні фірми, асоціації адвокатів та інші організації, в яких працюють юристи            
(комерційні та неприбуткові) мають розробляти та вдосконалювати свої pro bono програми та            
ініціативи з метою створення умов, за яких pro bono діяльність буде вітатися, цінитися та              
визнаватися, а також з метою продовження освіти у цій сфері, оскільки pro bono практика              
тісно пов’язана з соціальною корпоративною відповідальністю юридичної професії. 

7. Рада закликає уряди просувати та підтримувати зусилля представників юридичної професії          
щодо розширення pro bono практики та жодним чином не обмежувати надання послуг pro             
bono. Уряди також мають допомагати та заохочувати юристів надавати послуги pro bono, в             
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тому числі шляхом звільнення такої діяльності від оподаткування: якщо наразі pro bono            
практика оподатковується, потрібно це відмінити. 

8. Міжнародна асоціація адвокатів визнає та висловлює вдячність багатьом юристам і фірмам,           
які вже присвячують свої зусилля та частину професійної діяльності наданню послуг pro            
bono. МАА зобов’язується надалі заохочувати юристів, суддів, юридичні фірми, асоціації          
адвокатів, університети, урядові та неурядові організації брати участь у наданні послуг pro            
bono та пропонує їм використовувати інформаційні матеріали, розроблені МАА у цій сфері            
(див. www.internationalprobono.com, www.ibaprobono.com та www.roldirectory.org), і ділитися       
власними матеріалами. 

9. Юристи, судді, юридичні фірми, асоціації адвокатів, урядові та неурядові організації та інші            
зацікавлені особи закликаються організовувати, відвідувати та підтримувати конференції з         
питань pro bono та доступу до правосуддя, оскільки це сприятиме вдосконаленню послуг pro             
bono та підвищенню якості їх надання, а ті, хто залучені до pro bono діяльності, отримують               
можливість використовувати величезний набір матеріалів щодо попиту та пропозиції таких          
послуг і таким чином набути новий досвід. 

10. Ця декларація передбачає запуск широкої освітньої кампанії та багаторічного процесу          
консультацій в рамках МАА щодо створення та розвитку pro bono культури, визнання            
важливості pro bono діяльності, визначення кращих практик і зобов’язань щодо присвячення           
часу і ресурсів pro bono діяльності з метою досягнення консенсусу та подальшого просування             
у цій сфері. На Комітет з pro bono та доступу до правосуддя покладається завдання              
продовжувати і розширювати роботу у цій сфері, вести моніторинг та звітуватися про            
впровадження цілей та принципів декларації. 

 
 

 
Міжнародна асоціація адвокатів, жовтень 2008 р. 
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Додаток 6. Декларація pro bono для країн Північної та Південної Америки (Асоціація 
адвокатів Нью-Йорка) 

 
 
 
 
 

ДЕКЛАРАЦІЯ PRO BONO ДЛЯ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ 
АМЕРИКИ 

 
 
 
 

ПІДПИСАНІ ДЕКЛАРАЦІЇ МАЮТЬ НАДСИЛАТИСЯ У ЦЕНТР САЙРУСА ВЕНСА З 
МІЖНАРОДНОГО ПРАВОСУДДЯ АСОЦІАЦІЇ АДВОКАТІВ НЬЮ-ЙОРКА* 

 
 
 

Список підписантів доступний за посиланням: WWW.NCYBAR.ORG/VC/DECL.PDF 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ЦЕНТР ВЕНСА Є ДЕПОЗИТАРІЄМ ВСІХ ПІДПИСАНИХ ДЕКЛАРАЦІЙ: 
 

42 WEST 44TH STREET 
НЬЮ-ЙОРК, 10036 

США 
 

VANCE@NYCBAR.ORG 
 

+1 (212) 768-8630 (Факс) 
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ДЕКЛАРАЦІЯ PRO BONO ДЛЯ КРАЇН ПІВНІЧНОЇ ТА ПІВДЕННОЇ АМЕРИКИ 

 

ОСКІЛЬКИ доступ до правосуддя та представництва у суді є важливою складовою           
демократичного суспільства; 

ОКСІЛЬКИ ресурсів уряду та організацій із надання правових послуг недостатньо для задоволення            
всіх потреб бідних і незахищених верств населення, і це часто призводить до того, що ці потреби                
залишаються незадоволеними; 

ОСКІЛЬКИ таким чином не всі члени суспільства мають повноцінний доступ до правосуддя або             
ефективного представництва у суді, і це особливо стосується бідних і незахищених верств            
населення; 

ОСКІЛЬКИ відсутність доступу до правосуддя та представництва у суді знижує суспільну довіру            
до урядових і судових установ та до демократії; 

ОСКІЛЬКИ представники юридичної професії мають особливі можливості та положення щодо          
здійснення правосуддя і тому мають обов’язок та засоби для розвитку справедливої правової            
системи та поваги до конституційних прав людини (у співпраці з державними органами, судовими             
установами та організаціями із надання правових послуг); 

ОСКІЛЬКИ у країнах в Північної та Південної Америки існують традиції та впроваджуються нові             
ініціативи, у тому числі щодо співпраці між асоціаціями адвокатів, юридичними фірмами,           
університетами, фондами, урядовими структурами та громадськими організаціями щодо        
задоволення потреб людей у правовій допомозі; 

ОСКІЛЬКИ у країнах в Північної та Південної Америки існує узгоджений рух, спрямований на             
покращення доступу до правосуддя шляхом надання послуг pro bono, що підвищує відданість            
представників юридичної професії принципам демократії та суспільного блага, 

МИ, що підписалися нижче, урочисто заявляємо про наше зобов’язання вести pro bono практику,             
зокрема: 

Представники юридичної професії зобов’язані надавати правові послуги pro bono. Це зобов’язання           
походить від ролі цієї професії у суспільстві та від відданості принципам справедливої правової             
системи. 

Термін «pro bono» походить з латинського виразу pro bono publico, що означає «дії або роботи для                
суспільного блага». 

Для цілей цієї Декларації, послуги pro bono означають такі, які надаються безкоштовно та не              
очікуючи на отримання оплати з метою покращення становища бідних і незахищених верств            
населення та організацій, що допомагають їм. Вони можуть включати представництво осіб,           
спільнот або організацій з питань суспільного інтересу, які не мають іншої можливості отримати             
ефективне представництво. Крім того, послуги pro bono також можуть сприяти громадським,           
культурним та освітнім установам, що працюють для суспільного блага та не мають іншої             
можливості отримати ефективне представництво. 

Послуги pro bono мають надаватися з такою ж якістю, як і послуги, за які юристи отримують                
оплату, та у спосіб, що відповідає моральним нормам та стандартам. 
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Ефективне надання послуг pro bono неможливе без співпраці між різними представниками           
юридичного співтовариства – асоціаціями адвокатів, юридичними фірмами, університетами,        
фондами, урядовими установами та громадськими організаціями. 

МИ, що підписалися нижче, відповідно до нашої ролі у юридичному співтоваристві, зобов’язуємося: 

Діяти для підвищення ефективності представництва бідних і незахищених верств населення у           
судах; 

Забезпечити всеосяжний та ефективний доступ до правосуддя та надання правових послуг особам            
та спільнотам, які не мають такого доступу; 

Надавати послуги pro bono протягом не менше 20 годин або 3 днів на рік. Юридичні фірми,                
установи та об’єднання юристів мають надавати послуги pro bono протягом не менше 20 годин на               
рік на кожного юриста. Це зобов’язання має бути виконано протягом 3 років з дати ухвалення               
Декларації; 

Посилити зобов’язання юридичного співтовариства щодо надання та розширення послуг pro bono           
за рахунок пояснення важливості такої практики у системі правової освіти; 

Сприяти заснуванню, розвитку та роботі неурядових організацій, присвячених наданню правових          
послуг для суспільного блага; та 

Просувати цінність та визнання pro bono послуг в рамках юридичного співтовариства як складову             
стандартів етики та професійних обов’язків юристів. 

Ця Декларація не має на меті змінити або замінити жодне положення чинного законодавства,             
регламенти або кодекси етики жодної юрисдикції, фірми або установи, що є більш сприятливими для              
надання послуг pro bono. 
 
Ця Декларація набирає силу з 1 січня 2008 р. 
 
 
_________________________                                                                      _________________________ 
Підписант                                                                                                                                             Дата 
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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПІДПИСАНТА 
 
КРАЇНА: 
 
1. Категорія 

□ Установа  
□ Приватна особа 

 
2. Підписант* (Назва установи або ім’я приватної особи): 
________________________________________________________________________ 
 
3. Правомочний представник (для установ): 
________________________________________________________________________ 
 
4. Посада: _____________________________________________________________ 
 
5. Адреса: 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
6. Телефон (и): _____________________________________________________________ 
 
7. Email: _____________________________________________________________ 
 

□ * Будь ласка, поставте тут позначку, якщо підписант не веде приватної правової практики, але 
все одно підписує цю Декларацію для висловлення своєї підтримки Декларації та зобов’язання 
сприяти прийняттю і виконанню принципів та цілей Декларації представниками юридичного 
співтовариства. 
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Додаток 7. Декларація pro bono (Чеська Республіка)  
 
 

Декларація pro bono 
 

Ми, члени юридичної спільноти Чеської Республіки, що підписалися нижче, урочисто засвідчуємо           
наше прагнення взяти на себе відповідальність за захист прав людини та суспільних інтересів та              
продовжити традицію виконання юристами волонтерської роботи з цією метою. 

Наше суспільство переживає бурхливий економічний та соціальний розвиток. Право відіграє          
важливу роль у цьому розвитку. Ми переконані, що дуже важливо не забувати, що зараз держава,               
заснована на принципі верховенства права, має робити все можливе для надання всім доступу до              
кваліфікованої юридичної допомоги. 

Підписуючи цю Декларацію, ми підтримуємо ідею, висловлену у Кодексі поведінки європейських           
адвокатів, що «У суспільстві, заснованому на принципі верховенства права, юрист має особливу роль».             
Ми також приєднуємося до пункту 21 Рекомендацій 2000 р. щодо свободи професійної діяльності             
адвокатів, який закликає сприяти доступу економічно незахищених осіб до правосуддя, зокрема шляхом            
надання правової допомоги та консультацій.  

Таким чином, ми підтримуємо розвиток pro bono практики. Ми віримо, що для юристів дуже              
важливо добровільно присвячувати частину свого потенціалу – якщо у них є така можливість – наданню               
безкоштовних юридичних послуг для покращення становища незахищених осіб, груп та інтересів. 

У цьому контексті ми маємо відзначити, що роль держави у наданні доступу до юридичної              
допомоги є незамінною. Ми підкреслюємо, що розвиток концепції послуг pro bono не звільняє державу              
від своєї відповідальності у цій сфері. 

Усвідомлюючи всі обставини, ми хочемо підтримати ідею pro bono діяльності, не лише для того,              
щоб висловити нашу зацікавленість у суспільних та громадських справах, а також для сприяння етичній              
поведінці представників юридичної професії. Будучи впливовою професійною групою, ми хочемо          
сприяти розвитку громадянського суспільства.  

Наша мета – максимально підтримати установи та осіб, що роблять внесок у захист суспільних              
інтересів, у тому числі захист прав людини. Ми нагадуємо про винятково важливу роль неурядових та               
неприбуткових організацій у цій справі. Ми впевнені, що співпраця між юристами та неприбутковими             
організаціями є природною та необхідною. 

Ми усвідомлюємо, що не всі юристи у Чеській Республіці мають можливість присвячувати значну             
частину свого часу та зусиль pro bono практиці. Тим не менш ми переконані, що концепція pro bono                 
діяльності у цій країні має величезний потенціал розвитку, і ми готові докласти всіх зусиль, аби сприяти                
цьому розвитку.  

1) Преамбула, Кодекс поведінки адвокатів у Європейському Союзі, прийнятий на пленарній сесії           
Ради асоціацій адвокатів та правових спілок Європи 28 жовтня 1988 р., зі змінами, внесеними              
на пленарній сесії Ради 28 листопада 1998 р. та 6 грудня 2002 р. 

2) Пункт 21 Рекомендацій Комітету міністрів державам-членам щодо свободи професійної         
діяльності адвокатів, прийнятих Комітетом міністрів 25 жовтня 2000 р. 

 

Декларацію pro bono підтримали: 

Allen & Overy 
DLA Piper Weiss-Tessbach 
Радка Доналова (Radka Dohnalova), адвокат 
Людвік Юрічка (Ludvik Juřička), адвокат 
Giese і партнери 
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AK Martin Elger 
e|n|w|c attorneys-at-law  
AK Holubova 
Linklaters 
Lovells LLP 
Kocian, Šolc, Balaštik 
AK Petr Prchal 
Randa Havel Legal 
AK Tomaš Rašovsky 
Станіслав Сервус (Stanislav Servus), адвокат 
Давід Струпек (David Strupek), адвокат 
Петр Свобода (Petr Svoboda), адвокат 
Алена Страубова (Alena Straubova), адвокат 
Squire, Sanders, Dempsey 
AK Ondřej Tošner 
Vejmelka & Wunsch 
Доктор права Івана Вейгандова (Ivana Weigandova) 
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Додаток 8. Декларація для загального блага (pro bono publico) (Польські адвокати за 
суспільне благо) 

 
 

Польські адвокати за суспільне благо 
Декларація pro bono publico 

 
Ми, представники юридичного співтовариства Польщі, що підписали цю Декларацію, звертаємо          

увагу на те, що ми традиційно виконуємо роботу для суспільного блага. 

З огляду на економічне зростання та соціальний розвиток нашої країни, ми відзначаємо зростання             
потреби у безкоштовних правових послугах найменш захищених осіб та неурядових організацій, що            
представляють інтереси незахищених та маргіналізований верств населення, а також розширення          
обов’язків представників юридичної професії. У результаті цього юридичне співтовариство не завжди           
може задовольнити всі очікування та потреби суспільства, у якому ми живемо та працюємо. Робота на               
благо суспільства вимагає від нас більше зусиль та відданості.  

Відповідно, ми як представники юридичного співтовариства Польщі, заявляємо про бажання          
відновити концепцію роботи для суспільного блага, показати нашу повагу до стандартів професійної            
етики та заохотити всіх юристів шукати можливість виконувати роботу для суспільного блага. 

Ми переконані, що нашим обов’язком є забезпечити, що всі члени суспільства, незалежно від             
їхнього фінансового становища, можуть за потреби отримати професійні юридичні послуги. Ми           
прагнемо вжити всіх зусиль для забезпечення, що наша професія приносить користь установам та             
організаціям, що працюють для суспільного блага, та всім людям, які не мають достатніх засобів для               
отримання потрібних юридичних послуг, за рахунок надання таких послуг безкоштовно або за            
символічну плату. 

Підписуючи цю Декларацію, ми підтримуємо дух Кодексу поведінки європейських адвокатів, що           
проголошує принцип «У суспільстві, заснованому на принципі верховенства права, юрист має особливу            
роль»*. Ми переконані, що наша професія завжди виконувала цю роль і продовжить виконувати її              
надалі. 

 
Ми прагнемо застосовувати свої професійні знання для утвердження цього принципу і сприяння            

розбудові справжнього громадянського суспільства у Польщі. 
 

* Кодекс поведінки європейських адвокатів, прийнятий Радою асоціацій адвокатів та правових спілок Європи,             
пункт 1.1 Преамбули. 
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Додаток 9. Анкета з практики pro bono та правової допомоги (PILnet) 

 
 

Анкета з практики pro bono та правової допомоги 
 

Ця анкета створена для того, щоб PILnet мала можливість оцінити зацікавленість та залучення до              
правової роботи задля суспільного блага та для того, щоб краще пояснити Вам суть pro bono практики і                 
правової допомоги. Для заповнення цієї анкети потрібно приблизно 5 хвилин. Дякуємо за Вашу участь! 

 
Ключові поняття: 

Pro bono – безкоштовні юридичні послуги, які надаються для суспільного блага. 
Правова допомога – юридичні послуги, що оплачуються з державного бюджету. 
Координаційний центр – установа, що сприяє наданню юридичних консультацій pro bonо. Ця організація             
діє у якості посередника між людьми або установами, яким потрібні юридичні послуги, та юристами,              
готовими безкоштовно надати їх. 

  
1. Будь ласка, надайте наступну інформацію: 
 
a) Ім’я та прізвище (за бажанням): ________________________________________ 
b) Країна: _____________________________________________________________ 
c) Посада (cтажер, юрист, партнер тощо): __________________________________ 
d) Кількість років досвіду: _______________________________________________ 

e) Юридична фірма (за бажанням): ________________________________________ 

f) Контактна інформація (e-mail та/або телефон) (за бажанням): ________________ 

 

2. Яка основна сфера Вашої практики (оберіть до двох основних)? 
 
☐ Корпоративне право 
 
☐ Судова практика 
 
☐ Кримінальне право 
 
☐ Сімейне право 
 
☐ Права людини 
 
☐ Інше (будь ласка, зазначте, що саме): ____________________________________ 
 
 
3. Чи виконували Ви роботу pro bonо протягом останніх 2 років? 
 
☐ Так 
 
☐ Ні 
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Якщо Ви відповіли «Так», перейдіть до запитання 4. 
Якщо Ви відповіли «Ні», перейдіть до запитання 8. 
4. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 3, як Ви вперше були залучені до pro bono практики? 
 
☐ Своїми силами 
 
☐ Через Координаційний центр PILnet 
 
☐ Через інший координаційний центр 
 
☐ Через асоціацію адвокатів 
 
☐ Через pro bono програму юридичної фірми 
 
☐ Інше (будь ласка, зазначте, що саме): ___________________________________________ 
 
 
5. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 3, якого характеру була справа (будь ласка, оберіть всі                
відповідні варіанти)? 
 
☐ Правове дослідження 
 
☐ Реєстрація компанії/НУО 
 
☐ Угоди НУО/компанії 
 
☐ Інші питання, пов’язані з діяльністю компанії/НУО (оподаткування, трудові питання, інтелектуальна 

власність тощо) 
 
☐ Права людини 
 
☐ Кримінальна справа 
 
☐ Цивільна справа 
 
☐ Судовий процес 
 
За бажанням коротко опишіть будь-яку pro bono справу, над якою Ви працювали: 
__________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
6. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 3, як оцінювалися години, які Ви витратили на pro bono 
роботу? 
 
☐ як оплачувані 
 
☐ як неоплачувані 
 
☐ як неоплачувані, проте ці години були враховані моїм роботодавцем 
 
☐ частково оплачувані 
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☐ Я вів pro bono роботу у вільний від роботи час 
 
☐ Інше (будь ласка, поясність): ________________________________________________________ 
 
 
 
7. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 3, яким клієнтам Ви надавали допомогу? 
 
☐ НУО, неприбуткові організації та благодійні фонди 
 
☐ Окремі клієнти НУО 
 
☐ Окремі клієнти, не пов’язані з НУО 
 
 
8. Чи плануєте Ви виконувати pro bono роботу у майбутньому? 
 
☐ Так 
 
☐ Ні 
 
 
9. Які фактори сприяють/ли тому, що Ви готові виконувати pro bono роботу (виберіть до 3 факторів)? 
 
☐ Я мав багато можливостей здійснювати волонтерську роботу 
 
☐ Я мав можливість виконувати pro bono роботу періодично (наприклад, надавати початкові            

консультації), а не забезпечувати повне представництво клієнта 
 
☐ Мені запропонували безкоштовні тренінги та/або продовження правового навчання 
 
☐ Мене прямо попросили взяти pro bono справу 
 
☐ Мені запропонували працювати з керівниками та іншими адвокатами 
 
☐ За умови більшого визнання pro bono волонтерства 
 
☐ За умови співпраці з координаційним центром або посередником 
 
 
10. Які основні фактори заважають Вам виконувати pro bono роботу (виберіть до 3 факторів)? 
 
☐ Ця робота не визнається та не ціниться в юридичному співтоваристві (в асоціації адвокатів,              

юридичній фірмі або в інших роботодавців) 
 
☐ Ця робота не вважається пріоритетною в юридичному співтоваристві (в асоціації адвокатів,            

юридичній фірмі або в інших роботодавців) 
 
☐ Я не вважаю цю роботу пріоритетною 
 
☐ Мені здається, що така робота суперечить принципам правової системи 
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☐ Брак часу 
 
☐ Ця робота не дозволяє виконувати вимоги щодо кількості відпрацьованих годин, за які можна              

виставити рахунки  
 
☐ Мені бракує вмінь та досвіду у сферах, в якій може бути потрібна допомога для справ pro bono 
 
☐ Ця робота належним чином не врегульована або заборонена законом 
 
 
11. Чи виконували Ви будь-яку роботу із надання правової допомоги протягом останніх 2 років? 
 
☐ Так 
 
☐ Ні 
 
Якщо Ви відповіли «Так», перейдіть до запитання 12. 
Якщо Ви відповіли «Ні», перейдіть до запитання 15. 
 
12. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 11, якого характеру була справа (будь ласка, оберіть всі                
відповідні варіанти)? 
 
☐ Кримінальна справа 
 
☐ Цивільна справа 
 
☐ Судовий процес  
 
☐ Правове дослідження 
 
☐ Інші питання, пов’язані з діяльністю компанії/НУО (реєстрація, оподаткування, угоди, нерухомість,           

трудові питання, інтелектуальна власність тощо) 
 
☐ Права людини 
 
 
13. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 11, через які причини Ви виконували роботу із надання                
правової допомоги (оберіть до трьох причин)? 
 
☐ Це було обов’язково  
 
☐ Особисті цінності/професійна етика 
 
☐ Фірма підтримує це  
 
☐ Професійні тренінги/розвиток 
 
☐ Цікаві справи  
 
☐ Фінансовий фактор 
 
 

68 |     Посібник з організації роботи координаційного центру послуг pro bono  ●  2011 



Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
14. Якщо Ви відповіли «Так» на запитання 11, у якій кількості справ Ви надали правову допомогу 
протягом останнього року? 
 
☐ 1-5  
 
☐ 6-10 
 
☐ 11-20  
 
☐ Більше 20 
 
 
 
 
15. Чи переконані Ви особисто, що юристи мають займатися pro bono роботою та наданням правової               
допомоги? 
 
☐ Так – щодо pro bono 
 
☐ Так – щодо правової допомоги 
 
☐ Так – щодо обох 
 
☐ Ні – щодо обох 
 
 
[Якщо ми вирішимо прибрати інформацію щодо імені, назви фірми та контактів з питання 1, її можна                
додати тут]: 
 
Якщо Ви зацікавлені у виконанні pro bono роботи, будь ласка, надайте свою контактну інформацію: 
 
Ім’я та прізвище: ___________________________________________________________ 
E-mail: ___________________________________________________________________ 
Фірма: ___________________________________________________________________ 
 
Додаткові коментарі: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Застереження 
 
Ця анкета призначена лише для академічних та наукових цілей. PILnet не буде продавати, ділитися або               
розповсюджувати будь-яку інформацію, що дозволить третім сторонам ідентифікувати Вас. Ми можемо           
використовувати інформацію з анкети тільки всередині нашої організації з метою збору та аналізу             
результатів анкети, у тому числі передавати її в наші відділення в інших країнах, деякі з них знаходяться                 
поза межами Європейської економічної зони. Добровільно заповнюючи цю анкету, Ви погоджуєтеся на            
таку передачу інформації. 
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Додаток 10. Угода про загальні умови співпраці між координаційним центром, юристами 

та клієнтами у системі pro bono (Інститут миру) 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 

P R O   B O N O 
 
 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ СПІВПРАЦІ 
між координаційним центром, юристами та клієнтами у системі pro bono 

 
 

Загальні умови співпраці визначають засади діяльності координаційного центру і його відносини з            
юридичними фірмами та клієнтами щодо надання послуг pro bono. 
 
1. Визначення понять: 

a. Координаційний центр pro bono – це точка перетину попиту та пропозиції юридичних послуг pro               
bono, він працює як посередник між постачальниками та отримувачами послуг; 

b. Постачальниками pro bono послуг є адвокати, юридичні фірми та юрисконсульти, що працюють             
в компаніях, які є частиною системою pro bono і пропонують послуги pro bono (надалі – юридичні                
фірми); 

c. Отримувачами pro bono послуг є окремі особи та неурядові організації (надалі – НУО), які               
потребують правової допомоги та відповідають критеріям для отримання послуг pro bono, визначеним у             
розділі 2 (надалі – клієнти); 

d. Послуга pro bono – це правова послуга, яка може передбачати надання правових консультацій,              
подачу заяв та інших документів до адміністративних установ, національних, закордонних та           
міжнародних судів, підготовку документів, укладення мирової угоди або проведення процесу медіації.           
Послуга pro bono є безкоштовною, але клієнт може мати необхідність понести витрати у зв’язку зі               
справою (як-от адміністративні чи судові збори), якщо рішення було винесено не на користь або              
частково на користь клієнта. 
 
2. Умови (критерії) для запиту на послуги pro bono: 

a. Проблема клієнта має правовий характер; 
b. З огляду на серйозність та складність правової проблеми, запит на послуги pro bono є доцільним                

(тобто, проблему можна вирішити і вона має шанси на успішне вирішення); 
c. Клієнт не має достатніх засобів для оплати юридичних послуг; 
d. Клієнт не має іншої можливості отримати правову допомогу (через систему правової допомоги у              

судах на основі Акту про безкоштовну правову допомогу або у НУО, що пропонують відповідні              
послуги); 

e. Якщо є кінцеві строки, пов’язані зі справою, або інші часові обмеження, клієнт має надати запит                
на послугу не менше ніж за 10 робочих днів перед кінцевим терміном; 

f. Координаційний центр pro bono може відхилити запит на основі причин, які є вагомими та               
відповідають концепції pro bono послуг: наприклад, якщо очікування клієнта суперечать принципам           
справедливості або моралі, якщо допомога потрібна у зв’язку зі вчиненням такого злочину, як наклеп чи               
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образа тощо. Якщо клієнтом є НУО, координаційний центр pro bono може відхилити запит, якщо справа               
не пов’язана з цілями та діяльністю НУО. 

 
 

3. Порядок розміщення справ pro bono: 
a. Перед тим, як зробити перший запит на послуги pro bono, клієнт має підписати Заяву про                

співпрацю і тим самим засвідчити, що він приймає Загальні умови співпраці, що є додатком до заяви                
(додаток 2); 

b. Справа надсилається координаційному центру електронною поштою на адресу probono@pic.si,          
для її складання потрібно використовувати спеціальну форму (додаток 1); 

c. Якщо юридична фірма бере справу, координаційний центр повідомляє про це клієнта та             
надсилає йому контактну інформації фірми; 

d. Клієнт самостійно зв’язується з фірмою; 
e. Якщо протягом 10 робочих днів жодна фірма не бере справу, координаційний центр повідомляє              

про це клієнта. Якщо у справі є конкретні кінцеві строки, координаційний центр має повідомити клієнта,               
якщо фірми не беруть справу протягом 5 робочих днів; 

f. Якщо клієнт не відповідає вимогам щодо отримання послуг pro bono, встановленим у розділі 2,               
координаційний центр інформує клієнта про це протягом 5 робочих днів; 

g. Координаційний центр не несе відповідальності за діяльність юридичних фірм та клієнтів. 
 

4. Прийняття справи юридичною фірмою: 
a. Перед тим, як взяти першу справу, юридична фірма має підписати Заяву про співпрацю і тим                

самим засвідчити, що вона приймає Загальні умови співпраці, що є додатком до заяви (додаток 2); 
b. Координаційний центр надсилає справи фірмам електронною поштою протягом 7 робочих днів з             

дати її їх отримання від клієнтів. Якщо у справі є конкретні кінцеві строки, координаційний центр               
надсилає їх протягом 3 робочих днів; 

c. Юридична фірма має якнайшвидше повідомити координаційний центр про своє зацікавлення           
взяти справу. Бажано, щоб таке повідомлення надсилалося протягом 3 робочих днів (у випадку             
наявності кінцевих строків – протягом 2 робочих днів). Якщо зацікавленість у справі виявляє більше ніж               
одна фірма, координаційний центр передає справу тій фірмі, яка висловила свою зацікавленість першою; 

d. Координаційний центр надсилає контактну інформацію клієнта юридичній фірмі, яка взяла його            
справу.  
 
5. Комунікація між координаційним центром, клієнтом та фірмою після передачі справи та            
повідомлення контактної інформації: 

a. Комунікація між координаційним центром, клієнтом та фірмою здійснюється у письмовій формі; 
b. Відповідальність за встановлення першого контакту з фірмою лежить на клієнті; 
c. Після передачі справи фірмі комунікація відбувається безпосередньо між фірмою та клієнтом            

(крім випадків, що пов’язані із вирішенням  проблем у комунікації); 
d. Координаційний центр як координатор всієї системи pro bono має право запитати клієнта та              

фірму про статус справи, вони зобов’язані надати відповідь на такий запит; 
e. У випадку проблем з комунікацією клієнт та фірма можуть звернутися до координаційного             

центру, який забезпечує, що проблема вирішується мирним шляхом та в інтересах обох сторін; 
f. Після завершення справи та досягнення результату клієнт та фірма мають повідомити про це              

координаційний центр. 
 
6. Ведення обліку: 

a. Координаційний центр веде облік справ, надісланих клієнтами, присвоює номер кожній справі,            
інформує клієнта та фірму про цей номер і вимагає від сторін використовувати цей номер у               
кореспонденції з центром; 

b. Файли, пов’язані із pro bono справами, класифікуються відповідно до правил координаційного            
центру. 
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7. Поширення інформації про pro bono роботу: 

a. Координаційний центр просуває систему pro bono діяльності шляхом розміщення інформації на            
своєму сайті та у профільних виданнях; 

b. Координаційний центр не просуває окремих клієнтів або юридичні фірми, а тільки pro bono              
діяльність як таку. 
 

До загальних умов співпраці можуть вноситися зміни. Змінені умови вступають в силу з дня їх               
опублікування на веб-сайті www.pic.si.  
 
Додатки: 
Додаток 1: Форма для pro bonо справи. 
Додаток 2: Заява про співпрацю. 
 
Любляна, 30 березня 2009 р. 
 
Координаційний центр  pro bonо – Загальні умови співпраці 
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Додаток 11. Керівні принципи для юридичних фірм та партнерів з розвитку (А4ID) 

 

АДВОКАТИ ЗА МІЖНАРОДНИЙ РОЗВИТОК (А4ID) 

КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ФІРМ ТА ПАРТНЕРІВ З РОЗВИТКУ  

 

1. A4ID не виконує юридичну роботу, організація надсилає запити щодо юридичних консультацій та            
допомоги своїм партнерам-юристам. Ці запити називаються проектами. До партнерів-юристів         
входять юридичні фірми, адвокати, палати, корпорації та урядові установи, а також юрисконсульти,            
науковці-правники та окремі члени асоціацій адвокатів. A4ID сприяє наданню         
партнерами-юристами юридичних консультацій та допомоги своїм партнерам з розвитку.         
Партнерами з розвитку є уряди країн, що розвиваються, НУО з питань розвитку, міждержавні             
організації, асоціації адвокатів країн, що розвиваються, громади, соціальні підприємці та соціальні           
підприємства. 

2. Всі юридичні консультації та допомога, що здійснюються через A4ID, надаються на безкоштовній            
основі. 

3. A4ID готує вступний лист щодо кожного проекту для партнера-юриста та лист з коротким             
оглядом справи для партнера з розвитку, у яких: 

(a) підтверджується, що партнер-юрист готовий виконати роботу та надається його контактна          
інформація; 

(b) визначають загальні вимоги партнера з розвитку;  

(c) визначається контактна особа партнера з розвитку у цій справі. 

4. Між партнером з розвитку та партнером-юристом, який бере його справу, встановлюються           
безпосередні відносини. Для кожного проекту A4ID визначає свою контактну особу, відповідальну           
за надання допомоги партнеру з розвитку щодо викладу своїх вимог та встановлення відносин з              
партнером-юристом, та повідомляє про це у листах. 

5. Партнери-юристи, що беруть справи у A4ID, мають вести їх на такому ж рівні, що й оплачувану                
роботу. Вони не мають застосовувати різні професійні стандарти до роботи pro bono та роботи, яка               
підлягає оплаті. Для виконання всієї роботи потрібно залучати всі необхідні ресурси, вміння та             
ефективно керувати процесами її виконання відповідно до вимог та строків, встановлених           
партнером з розвитку. 

6. A4ID визнає важливість належної акредитації під час здійснення роботи та відповідність інтересам            
партнера з розвитку, юриста-партнера та власне A4ID. Організація використовує чіткі механізми           
забезпечення, що виконана робота належним чином акредитована та використовується правильно.          
Партнери A4ID визнають, що вся виконана робота має бути акредитована як така, що виконана з               
посередництвом A4ID.  

7. Партнери-юристи, які беруть справи через A4ID, визнають, що A4ID може використовувати та            
розвивати ноу-хау та досвід тих справ, у яких вона виступає посередником. Партнери            
погоджуються, що за можливості вони будуть допомагати A4ID, надаючи відповідні ноу-хау, при            
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цьому зберігаючи конфіденційність своїх клієнтів. У разі потреби та згоди партнерів-юристів та            
партнерів з розвитку, A4ID заохочує обмін досвідом з іншими партнерами через онлайн-форум. 

8. Для кожного проекту партнер-юрист має підготувати і надіслати партнеру з розвитку (своєму            
клієнту) та A4ID лист про призначення, де описуються умови, на яких він буде виконувати роботу.               
У цьому листі необхідно зазначити: 

(a) опис майбутньої роботи; 

(b) інформацію про юристів, які будуть вести справу від імені партнера-юриста, у тому числі             
юриста, який буде відповідальним та здійснюватиме керівництво роботою; 

(c) обставини, за якими відносини можуть бути припиненими; 

(d) підтвердження, що вся робота буде виконуватися кваліфікованими юристами, які мають          
відповідні знання, вміння та досвід, і працюють під керівництвом досвідченого фахівця; 

(e) підтвердження того, що робота буде виконуватися відповідно до таких же професійних           
стандартів, що й оплачувана робота, зокрема, проект матиме такий же рівень пріоритетності та             
важливості; 

(f) підтвердження, що робота буде здійснюватися pro bono, і інформація про всі можливі витрати,             
які клієнт може понести; 

(g) підтвердження стосовно того, чи виключається відповідальність юридичної фірми перед         
клієнтом і якщо так, то в якій мірі. 

9. Для кожного проекту, що передбачає залучення окремих юристів до виконання роботи pro bono,             
юрист визнає та повідомляє партнеру з розвитку і A4ID про: 

(a) обставини, за яких відносини можуть бути припинені; 

(b) наявність у нього відповідної освіти, вмінь та досвіду, що дозволяють йому взяти справу; 

(c) підтвердження того, що робота буде виконуватися відповідно до таких же професійних           
стандартів, що й оплачувана робота, зокрема, проект матиме такий же рівень пріоритетності та             
важливості; 

(d) пояснення A4ID, чи має він намір отримати плату за свою роботу і якщо так, то в якому обсязі; 

(e) підтвердження, що робота буде здійснюватися pro bono, і підтвердження стосовно того, чи            
виключається відповідальність юриста перед клієнтом і якщо так, то в якій мірі. 

10. Партнери-юристи A4ID визнають та погоджуються, що у випадку будь-яких претензій щодо           
проекту, над яким вони працюють, вони не будуть висувати претензії до A4ID або висувати              
спільні претензії з A4ID, її директорами, членами наглядової ради та співробітниками. 

11. Партнери з розвитку A4ID визнають та погоджуються, що відповідальність за надання правових            
послуг в рамках проекту несуть партнери-юристи, які ведуть відповідні справи. 
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Додаток 12. Реєстраційна форма для юристів (PILnet, Будапешт) 
 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ ЮРИСТІВ 
 

Правила діяльності 
 
1. Я реєструюся у якості: 
 
          ☐ приватного юриста  
 
          ☐ представника юридичної фірми 
 
2. Ім’я та прізвище: _________________  __________________________________ 
 
3. Посада: ____________________________________________________________ 
 
4. Назва юридичної фірми: ______________________________________________ 
 
5. Адреса: ____________________________________________________________ 
 
6. E-mail: _____________________________________________________________ 
 
7. Телефон: ___________________________________________________________ 
 
8. Інші контакти (Skype, MSN): __________________________________________ 
 
9. Моя юридична спеціалізація: __________________________________________ 
 
10. Я є зареєстрованим членом Асоціації адвокатів (вкажіть назву): ____________ 
 
11. Я можу брати справи pro bono: 
 
          ☐ регулярно  
 
          ☐ періодично: ___ справ на рік, ____ справ на місяць 
 
12. Я надаю волонтерську допомогу НУО щодо:  
 
          ☐ внутрішніх питань 
 
          ☐ питань, пов’язаних з їхньою діяльністю для громади 
 
13. Я підтверджую наступне (я визнаю, що надання неправдивої інформації може тягти за собою кримінальну 
відповідальність): 
 
          ☐ Я зареєстрований як практикуючий юрист 
 
          ☐ Я зареєстрований як юрист держави ЄС, що практикує в Угорщині 
 
          ☐ Я юрист іншої країни, зареєстрований в Угорщині 
 
          ☐ Я корпоративний юрист, зареєстрований у суді 
 
14. 
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☐ Я приймаю правила діяльності, вказані на веб-сайті 
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Додаток 13. Рекомендації для НУО щодо викладу їхніх юридичних потреб (PILnet) 
 

 

 

 

Рекомендації PILnet для НУО щодо викладу їхніх юридичних потреб 
 

Необхідно коротко розкрити наступні пункти: один-два абзаци на кожне питання. Ваші           
відповіді допоможуть PILnet скласти справу pro bono та включити її до переліку справ             
Координаційного центру PILnet. 
 

1. Опис НУО: дата заснування, місія, адреса, країни, в яких працює НУО, веб-сайт. 
 
2. Правові потреби: опишіть конкретну проблему, пов’язану з правом. Ця проблема може           

стосуватися внутрішніх питань Вашої діяльності (організаційні питання, інтелектуальна        
власність, оподаткування, трудові відносини, нерухомість тощо) або потреб, пов’язаних з Вашою           
діяльністю (боротьба з дискримінацією, права дитини, право навколишнього середовища,         
біженці тощо). 

 
Приклад 1. НУО шукає правову допомогу у зв’язку        
з такими питаннями: 

1) Яким правом (французьким чи угорським)     
регулюється звільнення від оподаткування у     
разі, якщо французькі громадяни роблять     
пожертви угорським НУО? 

2) Чи можна зареєструвати у Франції     
організацію, що веде діяльність тільки в      
Угорщині? 

3) Який формат неприбуткової організації є     
найбільш сприятливим для забезпечення    
ефективного звільнення благодійної   
діяльності від оподаткування (відповідно до     
законодавства Франції)? 

 

Приклад 2. НУО шукає правову допомогу у зв’язку        
з такими питаннями: 

1) Яку максимальну суму можна стягнути в      
рамках цивільного позову про наклеп? 

2) Скільки цивільних справ про наклеп було у       
2008 р.? 

3) Яка найбільша компенсація була призначена і      
в якій справі? 

Потрібно розглянути судову практику Німеччини,     
Іспанії, Польщі, Швеції та США. 
 

Приклад 3. НУО потребує правового дослідження з       
таких питань: 

1) Законодавство щодо рівності та    
недискримінації Великої Британії, Данії,    
Словенії та Росії 

2) Відповідні судові рішення щодо принципів     
рівності та недискримінації, винесені у цих      
країнах. 

 
 

3. Використання результатів: яким чином робота, виконана юристом, допоможе Вашій організації?          
Наприклад: для впровадження реформи, як засіб лобіювання, для підвищення ефективності НУО           
тощо. 

 
4. Кінцевий термін: Коли НУО очікує на готову роботу? Це допомагає юристу визначити, чи має              

він час на проект. Кінцевий строк можна змінювати за угодою між сторонами. 
 

5. Мова: якою мовою має бути виконана робота? (якщо інше не вимагається, робота буде виконана              
англійською мовою, оскільки це дозволяє залучити більше ресурсів). 

 
 

PILnetTM  є зареєстрованою торговою маркою Інституту захисту права суспільних інтересів 
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Додаток 14. Зразок справ pro bono, складений Всесвітнім координаційним центром PILnet 
 

Зразок справ pro bono 
 
PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів 
Всесвітній координаційний центр PILnet 
 
*** Всі імена та справи у цьому документі є вигаданими та використовуються лише у якості прикладу. 
 
Коротка інформація про наявні справи 
 

1. «Рівність зараз», Сербія 
Порівняльне дослідження анти-дискримінаційного законодавства стосовно національних      
меншин на робочому місці  у державах-членах ЄС 
 

2. Центр правосуддя, Росія 
Реєстрація комерційного підрозділу неприбуткової організації у країнах Західної Європи 
 

3. Міжнародна організація для жінок, Іспанія 
Клопотання перед Європейським судом з прав людини 

 
Наявні справи 
 
 

1. «Рівність зараз», Сербія 
 

Резюме проекту: порівняльне дослідження анти-дискримінаційного законодавства стосовно       
національних меншин на робочому місці  у державах-членах ЄС 
 

Різні частини дослідження можуть бути виконаними різними фірмами. 
 

«Рівність зараз» – це НУО, що діє як ресурсна організація та організація з адвокаційної роботи для                
національних меншин Сербії.  

 
«Рівність зараз» працює над розробкою керівництва із подолання расизму на робочому місці. Для             

цього організації потрібно провести порівняльне дослідження правових систем країн ЄС щодо           
регулювання боротьби з дискримінацією на робочому місці, з особливою увагою до захисту прав             
національних меншин та сприяння різноманіттю у зайнятості. 

 
Результати дослідження будуть використання для підготовки рекомендації уряду Сербії та надання           

матеріалів всім відповідним освітнім закладам Сербії та НУО у сфері захисту прав людини. 
 

Кінцевий строк: кінець червня 2010 р. 
 
2. Центр правосуддя, Росія 
 

Резюме проекту: реєстрація комерційного підрозділу неприбуткової організації у країнах Західної 
Європи 

 
Робота передбачає надання консультацій Центру правосуддя щодо можливості заснування         

комерційного підрозділу з єдиною метою реєстрації представництва у Бельгії або Нідерландах. Центру            
правосуддя потрібно дізнатися, чи можете поставити така реєстрація під ризик звільнення від            
оподаткування та неприбутковий статус організації в інших країнах, і якщо так, як подолати цей ризик.               
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Крім того, Центру правосуддя потрібно дізнатися, в якій країні є найсприятливіші умови для заснування              
такого представництва. 
 

Кінцевий строк: кінець вересня 
 

3. Міжнародна організація для жінок, Іспанія 
 
Резюме проекту: клопотання перед Європейським судом з прав людини 
 

Клієнт, міжнародна неурядова організація зі штаб-квартирою у Мадриді, надає безкоштовну          
юридичну допомогу особам, які подають скарги до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). МОЖ              
шукає невелику групу судових юристів, які могли б допомогти у її зусиллях щодо вимагання              
компенсації за порушення прав людини. МОЖ потрібна юридична фірма, яка б допомогла            
позаштатному юристу МОЖ підготувати листа з запитом провести тематичні слухання в ЄСПЛ щодо             
змісту та обґрунтованості запиту. 

 
Наразі на розгляді ЄСПЛ знаходяться шість звернень МОЖ. Тематичні слухання допоможуть           

забезпечити просування у цих справах за рахунок кращого пояснення їхніх обставин офіційним особам             
ЄСПЛ. Запит є складовою загальної стратегії МОЖ щодо співпраці з урядом Іспанії та надання              
підтримки щодо виконання його зобов’язання забезпечити рівність для всіх. 

 
Країна: Іспанія. 
 
Кінцевий строк: підлягає визначенню 

 
 
Інститут захисту права суспільних інтересів розповсюджує всі справи НУО електронною поштою серед 
всесвітньої мережі координаторів pro bono, які пересилають ці справи своїм колегам з юридичних фірм. 

Ця комунікація може містити конфіденційну та захищену законом від розголошення інформацію 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Якщо Ваша фірма зацікавлена взяти одну чи більше справ, або якщо Вам потрібно більше інформації, 
звертайтеся до PILnet. Якщо Ви хочете, щоб Вас виключили з всесвітнього списку розсилки справ, 

повідомте нас про це. 
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Додаток 15. Таблиця участі юридичних фірм у веденні справ pro bono (PILnet) 
 

 
Зразок  

 
PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів 
 
Таблиця участі юридичних фірм у веденні справ  
 
 
 січень лютий березень 
Юридична 
фірма  

Запитів 
на 

справи 

Взято 
справ 

Відмовлено 
у наданні 

справ 

Запитів 
на 

справи 

Взято 
справ 

Відмовлено 
у наданні 

справ 

Запитів 
на 

справи 

Взято 
справ 

Відмовлено 
у наданні 

справ 
Юридична 
фірма 1 

2 2     1  1 

Юридична 
фірма 2 

   3 1 2    

Юридична 
фірма 3 

1  1 1 1  2 1 1 
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Додаток 16. Представлення послуг pro bono: поради для юристів-волонтерів (Асоціація 

адвокатів Нью-Йорка) 
 
 

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ НЬЮ-ЙОРКА, КОМІТЕТ СПРАВ PRO BONO ТА ЮРИДИЧНИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ 

 
Представлення послуг pro bono: поради для юристів-волонтерів 

 
Ви можете бути першим юристом, з яким клієнт стикається у справі pro bono. Ось декілька               

порад, які можуть виявитися корисними для Вас. Враховуйте, що відносини між Вами та Вашим              
клієнтом досить нетипові, тому важливо пояснити клієнту специфіку стосунків між адвокатом та            
клієнтом, а також особливі умови Ваших взаємовідносин. Також пам’ятайте, що клієнту може бути             
незручно ставити питання про оплату, розголошувати конфіденційну інформацію тощо. Вживайте          
зусиль для того, щоб клієнт почувався зручно. Для цього Ви самі можете ініціювати обговорення таких               
тем. Регулярно заохочуйте клієнта ставити Вам запитання. 
 
Які документи клієнта я маю попросити принести на першу зустріч? 
 

Нагадайте клієнту, що він має принести на зустріч всі відповідні документи, які є у нього. Просіть                
не тільки про документи, а й інші матеріали, клопотання та скарги до будь-якого суду, а також рішення,                 
винесені судом. Якщо Ваш клієнт раніше спілкувався з іншим юристом, попросіть його принести всі              
документи та його кореспонденцію з цим юристом. Ви також можете зв’язатися з ним самостійно, аби               
переконатися, що Ви отримали всі документи. Також корисно запитати, чи має клієнт контактну             
інформацію протилежної сторони, можливих свідків, урядових службовців або правоохоронців, з якими           
клієнт стикався у зв’язку зі справою, а також родичів і друзів, які можуть допомогти Вам зв’язатися з                 
клієнтом у разі необхідності. 

 
Що я маю сказати клієнту про конфіденційність? 
 

Враховуйте, що Ваш клієнт може не знати про право адвоката на нерозголошення інформації             
клієнта. З однієї сторони, він може не усвідомлювати ризики щодо нерозголошення, якщо він буде              
показувати переписку з Вами третій особі. З іншого боку, він може не знати про Ваші моральні                
зобов’язання щодо дотримання конфіденційності його інформації. Поясніть це на самому початку           
Ваших стосунків. Періодично нагадуйте клієнту про нерозголошення та ризики щодо нього. Наприклад,            
Ви можете запевнити клієнта, що він може говорити про судове рішення зі своїми рідними та друзями,                
оскільки це рішення є публічним. З іншого боку, нагадайте клієнту, що не потрібно розповідати іншим               
про послуги, які Ви надаєте йому. У випадку, якщо Ви працюєте з перекладачем, повідомте його про те,                 
що щодо окремих питань може діяти право на нерозголошення, або вони може бути конфіденційними. 

 
Чи потрібен мені лист про призначення? 
 

Це визначається кодексом етики, що застосовується у Вашій юрисдикції. Наприклад, у Нью-Йорку            
такі листи вимагаються, але є певні винятки, у тому числі стосовно граничного рівня ставок. Навіть               
якщо такий лист не є обов’язковим, корисно зафіксувати обсяг Ваших зобов’язань перед клієнтом, Ваші              
очікування (як-от щодо обов’язку клієнта повідомляти Вам правдиву інформацію, співпрацювати з Вами            
та вчасно приходити на зустрічі), відсутність будь-якого реального або потенційного конфлікту           
інтересів та обов’язок повідомляти один одного про появу такого конфлікту у разі, якщо це стане відомо                
будь-якій зі сторін, а також обставини, що можуть призвести до розірвання Ваших відносин. Складання              
таких взаємних зобов’язань у письмовій формі сприяє точності та дає юристу можливість у разі              
необхідності посилатися на умови, визначені у листі про призначення або іншому аналогічному            
документі. 
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Чи можу я розраховувати, що клієнт оплатить мої послуги та витрати? 
 

Як правило, якщо юрист погоджується представляти клієнта pro bono через його неспроможність            
оплатити юридичні послуги, очікується, що клієнт не має за них платити. Юристи, що працюють pro               
bono, переважно навіть не просять клієнта компенсувати витрати юриста авансом. Вам потрібно чітко             
висловити свої очікування клієнту. Наприклад, якщо Ви хочете залишити за собою право на             
компенсацію понесених Вами витрат у випадку успішного вирішення справи, Ви маєте чітко повідомити             
клієнту про це (знову ж таки, бажано повідомити клієнта у письмовій формі та перевірити, чи вимагають                
відповідні норми законодавства, щоб це було оформлено у письмовому вигляді). Це стосується і             
випадків, коли Ви працюєте спільно з іншими юристами або фірмами у справі pro bono – Ви маєте чітко                  
заявити про свої очікування щодо розподілу витрат між усіма юристами, що беруть участь у проекті. 
 
Чи маю я представляти клієнта щодо усіх його правових потреб? 
 

Як правило, pro bono юрист погоджується представляти клієнта тільки у конкретній справі. Лист             
про призначення допомагає зафіксувати обсяг Вашої роботи щодо представлення клієнта. 
 
Як мені зв’язуватися з клієнтом, якщо він не має номеру телефону чи електронної адреси? 
 

Пам’ятайте, що фінансове становище клієнта може не дозволяти йому оплачувати телефонні           
рахунки або доступ до Інтернету. Крім того, клієнт може регулярно переїжджати або з інших причин не                
мати постійного доступу до пошти та інших засобів зв’язку. Обговоріть з клієнтом найкращий спосіб              
комунікації. Наприклад, Ви можете просити надійного сусіда або друга передавати клієнту Ваші            
повідомлення. Ваш клієнт може відкрити безкоштовну електронну адресу. Є заклади, де клієнт може             
безкоштовно отримати доступ до Інтернету – наприклад, Ви можете запропонувати йому перевіряти            
свою пошту у громадській бібліотеці. Пам’ятайте, що навіть якщо у клієнта є телефон, було б зручно,                
аби саме Ви телефонували йому, щоб скоротити його видатки на зв'язок. 

 
Що робити, якщо клієнт не приходить на зустрічі? 
 

Потрібно на самому початку Ваших стосунків пояснити, що неготовність клієнта співпрацювати з            
Вами може зашкодити його справі. Коли Ви домовляєтесь з клієнтом про зустрічі, нагадайте йому, що               
потрібно зателефонувати Вам або Вашому секретарю, якщо Він не може прийти або запізнюється.             
Поясніть, що особливо важливо вчасно приходити на судові засідання та інші подібні зустрічі. Якщо              
Вам потрібно перенести зустріч. повідомте про це клієнта якомога раніше. Проявляйте гнучкість під час              
призначення зустрічей: клієнту може бути важко зустрічатися з Вами у робочі години. Наприклад, у              
нього може бути робота, яку він має виконувати саме у цей час. Потрібно також розуміти, що навіть                 
невисока вартість проїзду громадським транспортом може бути значною для Вашого клієнта. При            
призначенні зустрічей намагайтеся скоротити можливі витрати клієнта на дорогу. 
 
Хто представлятиме мого клієнта, якщо я звільнюся з фірми? 
 

Коли Ви починаєте відносини з клієнтом, обговоріть з ним, чи Ви працюєте з ним як приватний                
юрист, чи від імені фірми. Можете порадитися з координатором pro bono програм Вашої фірми (якщо               
такий є). Також зважайте на те, чи буде припинення представництва клієнта прийнятним відповідно до              
кодексу етики. 
 
Останні зміни внесено 11 травня 2007 р.  
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
Додаток 17. Представлення послуг pro bono: поради для клієнтів (Асоціація адвокатів 

Нью-Йорка) 
 

АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ НЬЮ-ЙОРКА, КОМІТЕТ СПРАВ PRO BONO ТА ЮРИДИЧНИХ 
КОНСУЛЬТАЦІЙ 

 
Представлення послуг pro bono: поради для клієнтів 

 
 

Як правило, надання послуг pro bono означає, що юрист веде Вашу справу безкоштовно. Ось              
декілька порад, які можуть виявитися корисними для Вас. Враховуйте, що відносини між Вами та              
Вашим юристом досить нетипові, тому важливо обговорити з ним особливі умови Ваших            
взаємовідносин. Задавайте всі потрібні питання: юридичні справи часто бувають складними, тому           
потрібно, щоб Ви повністю розуміли ситуацію. Якщо Ви ставите питання, це може бути корисним для               
юриста – так він зможе побачити, що саме Вам незрозуміло. 

 
Які документи я маю принести на першу зустріч з юристом? 
 

Важливо, щоб юрист мав всю наявну у Вас інформацію та матеріали, що стосуються справи.              
Зберіть всі документи, що хоча б частково стосуються юридичної проблеми або справи. Наприклад,             
якщо Ви отримували будь-які документи від суду, принесіть їх також. Якщо раніше Ви співпрацювали у               
Вашій справі з іншим юристом, візьміть всі документи, що стосуються цієї співпраці. Також потрібно              
надати контактну інформацію (імена, адреси, телефони, електронні адреси) всіх, хто, на Вашу думку,             
може щось знати про справу. 
 
Чи можу я розповідати іншим людям про те, що мені говорив юрист? 
 

Вам потрібно з’ясувати у юриста, чи можете Ви переказувати іншим те, що він Вам сказав.               
Наприклад, він може підтвердити, що Ви маєте можливість говорити про свою перемогу у судовій              
справі. Але іноді потрібно тримати інформацію, надану Вам юристом, у секреті. 
 
Що таке « лист про призначення» або «лист-зобов’язання»? 
 

Це дві назви одного листа. Коли юрист погоджується представляти Вас, він може надати Вам лист,               
в якому описуються Ваші відносини з ним: справа, яку від веде, та домовленості щодо оплати послуг і                 
покриття видатків. 

 
Чи маю я платити юристу? 
 

Як правило, якщо юрист погоджується представляти клієнта pro bono через його неспроможність            
оплатити юридичні послуги, очікується, що клієнт не має їх за них платити. Іноді юристи, що працюють                
pro bono, навіть не вимагають від Вас покриття видатків, як-от судові збори, оплату за стенографування               
свідчень, поштові та інші різноманітні витрати. В інших випадках юрист може не вимагати компенсації              
таких витрат авансом, але юрист може попросити оплатити їх пізніше, якщо Ви отримаєте кошти              
відповідно до рішення суду у справі, в якій він Вас представляв. Тому важливо обговорити фінансові               
питання з юристом на початку Вашої співпраці, аби юрист розумів, чого від Вас очікувати. 
 
Чи можу я попросити юриста займатися всіма моїми справами? 
 

Скоріше за все, ні. Як правило, pro bono юрист погоджується представляти клієнта тільки у              
конкретній справі. Лист про призначення допомагає зафіксувати обсяг роботи юриста щодо Вашої            
справи. Юрист може не погодитися вести інші Ваші справи. 
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Як юрист буде зв’язуватися зі мною (якщо я не маю телефону та електронної адреси)? 
 

Обговоріть з юристом найкращий спосіб тримати зв'язок. Наприклад, він може передавати           
повідомлення для Вас через надійного сусіда або друга. Ви можете відкрити безкоштовну електронну             
скриньку та перевіряти її і у місцях, де надається безкоштовний доступ до Інтернету (наприклад, у               
громадській бібліотеці). 
 
Що робити, якщо я не можу прийти на зустріч до юриста? 
 

Дуже важливо, щоб Ви співпрацювали з юристом і він мав усю необхідну інформацію для ведення               
Вашої справи. Тому намагайтеся вчасно приходити на зустрічі, які юрист призначив Вам, оскільки             
перенести їх може бути важко. Якщо Ви не можете відвідати зустріч, потрібно якнайшвидше повідомити              
про це юристу або його секретарю. Особливо важливо вчасно приходити на судові засідання, слухання              
та інші подібні зустрічі. Ви можете програти справу. якщо не будете з’являтися у суді тоді, коли це                 
потрібно. 
 
Що робити, якщо юрист, який веде мою справу, звільняється зі своєї фірми? 
 

Обговоріть це з юристом. Як правило, Вам нададуть іншого юриста чи фірму для ведення справи.               
Або юрист продовжить представляти Вас, працюючи вже у новій компанії. 
 
Що робити, якщо у мене є проблеми з юристом і я не хочу, щоб він представляв мене надалі? 
 

Корисно обговорювати всі Ваші зауваження безпосередньо з юристом. У багатьох фірмах є            
працівник, що займається координацією pro bono програм, з яким Ви можете порадитися щодо проблем              
у спілкуванні з Вашим юристом. Але Ви завжди можете сказати юристу, що не хочете, аби він                
продовжив представляти Вас. Якщо Ви приймаєте рішення про припинення відносин, потрібно зробити            
це у письмовій формі (написавши юристу відповідного листа). Вам буде потрібно знайти нового юриста,              
і навіть при тому, що юристи спілкуються з великою кількістю своїх колег, це не означає, що один з них                   
обов’язково візьме Вашу справу.  
 
Останні зміни внесено 11 травня 2007 р.  
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
Додаток 18. Як створити юридичну клініку (Центр pro bono) 

 
 
 

Центр pro bono 
 

Як створити юридичну клініку? 
 
 

Для початку необхідно знайти керівника клініки – ключову особу, участь та відданість якої може              
зіграти вирішальну роль у досягненні цілей клініки. 

 
Керівник може заручитися підтримкою декана або ради факультету щодо включення програм           

юридичної клініки до навчальних планів університету. Це основа майбутнього розвитку клініки. 
 
Наступним етапом є пошук співробітників та забезпечення необхідного обладнання для          

ефективної роботи клініки. Якщо на початковому етапі діяльності клініки немає можливості отримати            
приміщення в університеті, можна попросити благодійну організацію, яка направлятиме клієнтів до           
клініки, надати приміщення для проведення зустрічей з клієнтами. Це дозволить використовувати           
приміщення університету тільки для нарад з керівниками та щотижневих семінарів.  

 
Для ефективної роботи клініки потрібне фінансове забезпечення. Клініка має платити за           

утримання приміщення, канцелярські товари та роботу секретаря. Ці кошти можна отримати у таких             
установ: місцеві органи влади, Фонд імені Стефана Баторія, Фонд юридичних клінік,           
Польсько-Американський Фонд Свободи або Посольство США (яке фінансує тільки неурядові          
організації, тобто, юридична клініка має мати незалежний від університету статус). Втім, немає гарантії,             
що будь-яка з цих установ буде фінансувати діяльність клініки постійно. Мета клініки – домогтися              
включення її програм до навчальних планів університету і стати впливовою структурою юридичного            
факультету та, нарешті, здобути визнання та фінансування з бюджету університету. 

 
Під час створення клініки потрібно налагодити тісну співпрацю з благодійними організаціями           

міста (наприклад, міськими соціальними службами, Caritas, Червоним Хрестом, Асоціацією отця          
Альберта, приймальнями депутатів парламенту та церковними приходами), щоб ці організації могли           
направляти клієнтів до клініки. Таке направлення вирішить проблему браку справ та дозволить не             
перевіряти фінансовий стан кожного клієнта. 

 
Наступний крок – залучення студентів до роботи у клініці. Процес заснування клініки має             

закінчуватися забезпеченням дотримання усіх стандартів діяльності клініки, у тому числі страхування           
від відповідальності, організації робочого місця секретаря, встановлення правил та форм, що будуть            
використовуватися у клініці. 
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Як створити юридичну клініку – резюме: 
 

● знайти керівника клініки; 
● отримати згоду на включення її програм до навчальних планів університету; 
● знайти приміщення; 
● вивчити можливості фінансування; 
● почати співпрацю з благодійними організаціями міста; 
● поширити інформацію про клініку та залучити студентів; 
● переконатися, що з самого початку діяльності клініка відповідає всім відповідним стандартам. 
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Проект  
Для внутрішнього користування координаторами Біржі Pro bono  

Pro-bono.in.ua  
Додаток 19. Pro bono у Чеській республіці – круглий стіл для адвокатів та юристів НУО 

(Альянс pro bonо, колишня Асоціація юристів із захисту суспільних інтересів) 
 

 

 

 

 

 

Pro bono у Чеській республіці  

Круглий стіл для адвокатів та юристів НУО 
 

Прага, 11 березня 2008 р. 
 

Організовано Асоціацією юристів із захисту права суспільних інтересів та Лігою захисту прав людини  
у співпраці з Інститутом правових ініціатив у Центральній Європі та Азії (Прага) та Інститутом захисту права 

суспільних інтересів (Будапешт) 
 

Порядок денний 
 

13.00 – 13.15 Вступ та привітання учасників 
 

13.15 – 13.30 Pro bonо у контексті доступу до правової допомоги у Чеській Республіці 
Вітеслав Донал (Vitězslav Dohnal), директор Асоціації юристів із захисту 
суспільних інтересів 
 

13.30 – 13.45 Обговорення 
 
Питання: 

● pro bonо та інші елементи доступу до правосуддя у Чехії: відносини між 
pro bonо та правовою допомогою, що надається за кошти уряду 

● юридичні фірми і види pro bonо роботи (правова допомога щодо ведення 
справ, дослідження та аналіз, судовий процес та право захисту суспільних 
інтересів, технічна правова допомога НУО 

 
13.45 – 14.00 Переваги pro bonо діяльності для юридичних фірм 

Майк Хероз (Mike Haroz), партнер Goulston & Storrs, Бостон 
 

14.00 – 14.15 Обговорення 
 
Питання: 

● можливість застосування досвіду США у Чехії 
● цінність pro bonо роботи у зв’язках між юридичними фірмами та 

комерційними клієнтами 
● pro bonо є маркетинговий засіб 
● переваги pro bonо для кваліфікації молодих юристів 
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14.15 – 14.45 Перерва на каву 
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14.45 – 15.00 Перспективи pro bonо у юридичних фірмах Чехії та інших країн Центральної 

Європи 
Ервін Хенслік (Erwin Hanslik), партнер e|n|w|c attorneys 

 
15.00 – 15.15 Обговорення 

 
Питання: 

● перспективи pro bonо в інших присутніх юридичних фірмах 
 

15.15 – 15.30 Досвід Угорщини та Польщі щодо розвитку pro bonо практики 
Атанас Політов (Atanas Politov) та Тамаш Барабаш (Tamás Barabás), Інститут 
захисту права суспільних інтересів, Варшава 
 

15.30 – 15.45 Обговорення 
 
Питання: 

● можливість застосування досвіду Угорщини та Польщі у Чехії 
● роль асоціацій адвокатів у розвитку pro bonо практики 
● важливість спільної pro bonо декларації юридичних фірм для розвитку pro 

bonо практики 
 

15.45 – 16.00 Pro bonо: співпраця між юридичними фірмами та НУО 
Вероніка Крісткова (Veronika Kristková), Ліга захисту прав людини 
 

16.00 – 16.15 Обговорення 
 
Питання: 

● координаційний центр – практичні питання 
● як перевірити фінансовий стан клієнта 
● спеціалізовані vs. загальні pro bonо програми 
● pro bonо та співпраця між юридичними фірмами та клініками 
● pro bonо, право захисту права суспільних інтересів та конфлікт інтересів 

 
16.15 – 16.30 Підсумкова дискусія: виклики/перешкоди розвитку pro bonо практики у Чехії 

– вирішення проблем 
 
Питання: 

● здатність юридичних фірм брати pro bonо проекти vs. кваліфікація, що не 
відповідає потребам клієнтів (зацікавленість фірм у тренінгу щодо інших 
галузей права і відповідних практичних навичок) 

● обов’язок сплачувати ПДВ за послуги, надані безкоштовно 
● pro bonо, судові та інші збори як перешкоди щодо доступу до правосуддя 
● гарантії проти зловживань pro bonо послугами 
● інституціоналізація pro bonо практики в юридичних фірмах 
● потреба у створенні спеціального майданчика для розвитку pro bonо 
 

16.30 – 17.00 Підбиття підсумків, неформальне обговорення за кавою 
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Круглий стіл організовано за підтримки Інституту захисту права суспільних інтересів 

 
Фінансується Програмою верховенства права Фонду «Відкрите суспільство», Прага 

Також фінансується за рахунок гранту Ісландії, Ліхтенштейну та Норвегії в рамках фінансового інструменту ЄС та 
фінансового інструменту Норвегії через NROS. 
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Додаток 20. Порядок денний Європейського форуму pro bono (PILnet) 

 
 

Європейський форум pro bono PILnet-2011 
 

Берлін, 17-18 листопада 2011 р. 
 

За підтримки Microsoft 
 
16 листопада 
 
10.00 – 16.15 Семінар для координаційних центрів 

 
Місце проведення: stiftung neue verantwortung, Beisheim Center, Berliner Freiheit 2, 

10785 Berlin 
 

19.00 – 21.00 Прийняття 
 
Місце проведення: Hotel Concorde Berlin, Augsburger Strase 41, 10789 Berlin 
 

 
17 листопада 
 

 Місце проведення: Hotel Concorde Berlin, Augsburger Strase 41, 10789 Berlin 
 

08.00 – 09.00 Реєстрація 
 

09.00 – 10.15 Відкриття форуму 
 
Зала Concorde  
 

● Едвін Рекош (Edwin Rekosh) | PILnet | США 
● Вівіан Редінг (Viviane Reding) | Європейська Комісія | Люксембург 
       Відеозвернення 
● Анджей Репліньськи (Andrzej Rzeplin´ski) | Конституційний трибунал | 

Польща 
● Аксель Філгес (Axel Filges) | Федеральна асоціація адвокатів Німеччини | 

Німеччина 
● Вольфганг Евер (Wolfgang Ewer) | Федеральна асоціація адвокатів 

Німеччини | Німеччина 
● Джосс Саундерс (Joss Saunders) | Oxfam | Велика Британія 

 
10.15 – 11.00  Перерва на каву 

 
 Семінари: 

 
Розвиток pro bonо практики у Німеччині 
 
Інфраструктура pro bonо діяльності 
 
Pro bonо та права людини 
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Актуальні теми у pro bonо діяльності 
 

 
11.00 – 12.00 Сесія 1 

 
Розвиток pro bonо практики у Німеччині 
 
за підтримки Ashurst LLP 
 
Зала Concorde A 
 
Цей семінар присвячено основним викликам щодо розширення pro bonо практики 
у Німеччині та пошуку шляхів їх подолання. 
 
Модератор: 

● Крістіан Бунсен (Christian Bunsen) | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 
Німеччина 

 
Спікери: 

● Бенно Хеусен (Benno Heussen) | Heussen, Асоціація адвокатів Німеччини | 
Німеччина 

● Мальте Ріхтер (Malte Richter) | Mayer Brown LLP | Німеччина 
● Катрін Віланд (Kathrin Wieland) | «Врятуймо дітей» | Німеччина 

 
 Найкращі практики внутрішньої інституціоналізації pro bonо діяльності 

 
Зала Odeon 
 
Спікери звернуть увагу на основні організаційні виклики щодо інституціоналізації 
pro bono програм в юридичних фірмах та пояснять, яким чином юридичні фірми 
та НУО можуть скористатися можливостями системи координаційних центрів. 
 
Модератор: 

● Елізабет Барака (Elisabeth Baraka) | A4ID | Велика Британія 
 
Спікери: 

● Магда Фладер (Marga Flader) | Afghanistan-Schulen | Німеччина 
● Джулі Дікінс (Julie Dickins) | Mayer Brown LLP | Велика Британія 
● Кармен Помбо (Carmen Pombo) | Gomez Acebo & Pombo, Фундація 

Фернандо Помбо | Іспанія 
 

 Питання міграції в Європі 
 
Зала Concorde B 
 
Pro bono юристи та представники НУО з захисту прав людини звернуть увагу на 
окремі аспекти, пов’язані з міграцією, у тому числі шукачами притулку та 
біженцями та пояснять, як pro bono діяльність може допомогти європейським 
НУО у цих сферах. 
 
Модератор: 
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● Деніс Шемла (Denis Chemla) | «Невідкладні права» / Allen & Overy LLP | 

Франція 
 

Спікери: 
● Пол Стоун (Paul Stone) | DLA Piper | Велика Британія 
● Ульріх Стеж (Ulrich Stege) | Міжнародний університет Туріна (IUC) | Італія 
● Падраїк Кенна (Padraic Kenna) | FEANTSA Експертна група з житлових 

прав / Національний університет Ірландії у м.Голуей | Ірландія 
● Емілія Клєпацка (Emilia T. Klepacka) | ОБСЄ, Бюро демократичних 

інститутів та прав людини | Польща 
 

 Соціальна корпоративна відповідальність: посилюючи вплив pro bono 
діяльності 
 
за підтримки Фундації Jones Day  
 
Зала Vendome 
 
Спікери продемонструють, як можна посилити рух за соціальну корпоративну 
відповідальність шляхом просування pro bono діяльності у Європі та заохочення 
нових ініціатив та інновацій у цій сфері. 
 
Модератор: 

● Біргіт Шпісхофер (Birgit Spiesshofer) | Salans LLP, Рада асоціацій адвокатів 
та правових спілок,  Комітет з соціальної корпоративної відповідальності | 
Німеччина 

 
Спікери: 

● Петер Кроммінга (Peter Kromminga) | UPJ | Німеччина 
● Джеймс Дефурн (James Daffurn) | Freshfields Bruckhaus Deringer LLP | 

Велика Британія 
● Пол Фрейзер (Paul Fraser) | UNICEF | Велика Британія 
 

12.15 – 13.15 Сесія 2 
 
Німецькі фірми та міжнародні зобов’язання щодо pro bono діяльності 
 
Зала Concorde A 
 
Спікери обговорять різноманітні можливості німецьких фірм щодо ведення pro 
bono практики для суспільного блага поза межами Європи. 
 
Модератор: 

● Флоріан Малер (Florian Mahler) | Clifford Chance LLP | Німеччина 
 
Спікери: 

● Матіас Кох (Matthias Koc) | Hogan Lovells International LLP | Німеччина 
● Серваас Феєртаг (Servaas Feiertag) | Transparency International | Німеччина 
● Чайтанья Пател (Chaitanya Patel) | Reprieve | Велика Британія 
 

 Долаючи перешкоди щодо pro bono діяльності в Європі 
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за підтримки Latham & Watkins LLP 
 
Зала Odeon 
 
Спікери поділяться ідеями та способами подолання перешкод щодо pro bono 
діяльності у різних юрисдикціях. 
 

 
 Модератор: 

● Крістофер Ноблет (Christopher Noblet) | Partos & Noblet у співпраці з Hogan 
Lovells International LLP | Угорщина 

 
Спікери: 

● Емануела Басо Петріно (Emanuela Basso Petrino) | Latham & Watkins LLP |            
Італія 

● Матіас Іліан (Matthias Kilian) | Кельнський університет, Інститут 
практичного права | Німеччина 

● Тамаш Барабаш (Tamás Barabás) | PILnet | Угорщина 
 

 Бізнес та права людини 
 
Зала Concorde B 
 
Спікери звернуть увагу на зміни у відносинах між бізнесом та організаціями, що 
займаються захистом прав людини, та обговорять можливості юридичних фірм 
зробити значний внесок у цю діяльність. 
 
Модератор: 

● Рей Ліндсей (Rae Lindsay) | Clifford Chance LLP | Велика Британія 
 

Спікери: 
● Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck) | Європейський центр конституційних 

прав та прав людини | Німеччина 
● Клер Метвен О’Брайан (Claire Methven O’Brien) | Датський інститут прав 

людини | Данія 
● Адам Боднар (Adam Bodnar) | Гельсінкська фундація прав людини | 

Польща 
 

 Залучення юридичних університетів до надання послуг pro bono 
 
Зала Vendome 
 
Спікери розглянуть, як університети можуть сприяти розвитку юридичних клінік, 
pro bono послуг та етики і включенню цих питань до своїх програм, визначать 
виклики щодо розвитку цих аспектів у європейських юридичних університетах та 
шляхи їх подолання. 
 
Модератор: 

● Елен Чапнік (Ellen P. Chapnick) | Юридичний факультет Колумбійського 
університету | США 

Спікери: 
● Мартін Кертіс | LawWorks | Велика Британія 
● Хосе де Арейлза (Jose M. de Areilza) | Юридичний факультет IE | Іспанія 
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● Штефан Хокс (Stephan Hocks) | Юридична клініка для біженців, 

Гіссенський університет | Німеччина 
13:15 – 14:45 Обід  

 
за підтримки Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP 

 
14:45 – 15:45 Сесія 3 

 
Підтримуючи нові ідеї 
 
Зала Concorde A 
 
Підтримка та розвиток інноваційних ідей, що визначають політичне, наукове та 
інтелектуальне майбутнє, як пріоритет для pro bono діяльності. Спікери 
обговорять перспективи співробітництва у цій сфері. 
 
Модератор: 

● Альбрехт фон Брайтенбух (Albrecht von Breitenbuch) | Orrick Holters & 
Elsing | Німеччина 

 
Спікери: 

● Ларс Циммерман (Lars Zimmermann) | stiftung neue verantwortung | 
Німеччина 

● Дейдре Бергер (Deidre Berger) | Американський єврейський комітет | 
Німеччина 

● Ханс Бірле (Hans P. Birle) | The Nature Conservancy | США 
 

 Національні та регіональні юридичні фірми 
 
Зала Odeon  
 
Спікери обговорять можливості та перспективи розвитку pro bono ініціатив у 
національних та регіональних юридичних фірмах. 

 
Модератор: 

● Йан Хегеман (Jan Hegemann) | Raue LLP | Німеччина 
 

Спікери: 
● Агостіно Перейра де Міранда (Agostinho Pereira de Miranda) | Miranda 

Correia Amendoeira & Associados | Португалія 
● Гійерміна Естер (Guillermina Ester) | Perez Llorca | Іспанія 
● Ольга Шипка (Olga Sipka) | Moravcevic´ Vojnovic´ Zdravkovic´ у співпраці з 

Schoenherr | Сербія 
 

 Просування прав жінок 
 
Зала Concorde B 
 
Спікери обговорять актуальні тенденції у сфері прав жінок у Європі та визначать, 
як співпраця між НУО та фірмами може сприяти просуванню цих прав. 

 
Модератор: 

● Іан Форестер (Ian Forrester, Q.C.) | White & Case LLP | Бельгія 
 

Спікери: 
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● Йоанна Файн (Johanna Fine) | Центр репродуктивних прав | США 
● Вольфганг Калек (Wolfgang Kaleck) | Європейський центр конституційних 

прав та прав людини | Німеччина 
● Монік Вілла (Monique Villa) | TrustLaw | Велика Британія 
● Кароліна Вічкевіч (Karolina Wieckiewicz) | Польська Федерація жінок і 

планування сім’ї | Польща 
 

 
14:45 – 15:45 Знайте свої права – юридичні знання та вміння для молоді 

 
Зала Vendome 
 
Представники з різних країн Європи обміняються досвідом виконання pro bono 
проектів, в рамках яких налагоджена співпраця між юристами та університетами, 
особливо проектами, спрямованими на маргіналізовані верстви населення. 
 
Модератор: 

● Фіона Вітенбері (Fiona Whittenbury) | Фундація громадянства | Велика 
Британія 

 
Спікери: 

● Лурдес Мартін (Lourdes Martin) | Uria Menendez | Іспанія 
● Олад Аден (Olad Aden) | Gangway | Німеччина 
● Тудор Ботеа (Tudor Botea) | CMS Cameron McKenna | Румунія  

15:45 – 16.30 Перерва на каву 
 

15.45 – 17.45 Ярмарок НУО 
 
за підтримки White & Case LLP 
 
Зала Opera, 2 поверх 
 
Представники НУО та pro bono юристи доєднаються до ярмарку НУО та матимуть 
можливість обговорити можливе партнерство.  

16.30 – 17.45 Правова допомога та pro bono 
 
за підтримки Dechert LLP 
 
Зала Concorde  
 
Ця сесія буде присвячена тому, як найкращим чином узгодити pro bono практику 
із діяльністю з надання правової допомоги за кошти урядів. 
 
Модератор: 

● Майкл Скрайн (Michael Skrein) | Reed Smith LLP | Велика Британія 
 

Спікери: 
● Фернандо П’єрнав’єха Ніємбро (Fernando Piernavieja Niembro) | Рада 

асоціацій адвокатів та правових спілок, Комітет доступу до правосуддя | 
Іспанія 

● Хав’єр Рівера (Javier Rivera) | Мадридська асоціація адвокатів | Іспанія 
● Дмитро Шабельніков (Dmitry Shabelnikov) | PILnet | Росія 
● Флоріс тен Хаве (Floris ten Have) | Stibbe Amsterdam | Нідерланди 
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19:30 – 23:00 Вечірнє прийняття та перегляд фільму 

 
за підтримки Freshfields Bruckhaus Deringer LLP 
 
Місце проведення: CineStar Event Cinema, Potsdamer Strase 
 
Перегляд фільму «Наша школа» починається о 21.00, після цього відбудеться 
розмова з режисером Моною Нікоарою (Mona Nicoara). 
 

 
18 листопада 
 

 Місце проведення: Hotel Concorde Berlin, Augsburger Strase 41, 10789 Berlin 
 

08.00 – 09.00 Реєстрація 
 

09.00 – 10.00 Сесія 4 
 
Pro bono практика юрисконсультів у європейських країнах 
 
за підтримки MSD 
 
Зала Odeon  
 
Спікери обговорять практичні питання заснування pro bono програм 
юрисконсультами європейських компаній. 
 
Модератор: 

● Александра Тертон (Alexandra Turton) | General Electric | Велика Британія 
 

Спікери: 
● Ханнес Мекель (Hannes Meckel) | General Electric | Німеччина 
● Анн Келлі (Anne Kelley) | Microsoft | США 
● Гарольд Глассер (Harold Glasser) | Merck & Co. | США 
 

 Рома, кочові народи та Сінті 
 
Зала Concorde B 
 
Представники НУО з захисту прав людини та юридичних фірм обміняються 
досвідом щодо сприяння їхніх pro bono ініціатив діяльності європейських НУО, 
що працюють у сфері захисту прав ромського населення. 

 
Модератор: 

● Костел Беркус (Costel Bercus) | Фонд освіти ромів | Румунія 
 

Спікери: 
● Юліус Ростас (Iulius Rostas) | Клузький університет | Румунія 
● Шіобан Кумміскі (Siobhan Cummiskey) | Ірландський рух кочових народів | 

Ірландія 
● Ніна Альтхоф (Nina Althoff) | Німецький інститут прав людини | 

Німеччина 
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 Pro bono та навколишнє середовище 

 
за підтримки Paul Hasting LLP  
 
Зала Vendome  
 
Представники юридичної спільноти та неурядового сектору обговорять нові 
взаємозв’язки між pro bono та проблемами охорони навколишнього середовища та 
визначать, як pro bono ініціативи можуть сприяти вирішенню цих проблем. 
 

 
 
 

 Модератор: 
● Яспер Теулінгс (Jasper Teulings) | Greenpeace | Нідерланди 
 

Спікери: 
● Ане Бертьє (Anais Berthier) | Client Earth | Бельгія 
● Крістіна Шабова (Kristina Sabova) | Служба права охорони навколишнього 

середовища | Чеська республіка 
● Нік Флін (Nick Flynn) | Weil, Gotshal & Manges LLP | Велика Британія 
● П’єр Кірш (Pierre Kirch) | Paul Hastings LLP | Франція 
 

10:00 – 11:30 Роль асоціацій адвокатів 
 
за підтримки Pro Bono Deutschland e.V. 
 
Зала Concorde 
 
На цій сесії буде розглянуто, як національні та регіональні асоціації адвокатів у 
країнах Європи можуть займатися та сприяти pro bono діяльності. 
 
Модератор: 

● Йан Хегеман (Jan Hegemann) | Raue LLP | Німеччина 
● Патрісія Браннан (Patricia Brannan) | Hogan Lovells US LLP | США 
 

Спікери: 
● Ірен Шмід (Irene Schmid) | Берлінська асоціація адвокатів | Німеччина 
● Антоніо Ернанез-Жіль Альварез-С’єнфуегос (Antonio Hernandez-Gil 

Alvarez-Cienfuegos) | Мадридська асоціація адвокатів | Іспанія 
● Крістіан Фераль-Шуль (Christiane Feral-Schuhl) | Паризька асоціація 

адвокатів | Франція 
 

11.30 – 12.00 Перерва на каву 
 

12.00 – 13.30 Закриття форуму та вручення нагород PILnet за pro bono діяльність 
 
Зала Concorde 
 

● Едвін Рекош (Edwin Rekosh) | PILnet | США 
● Лорд Філіп Садбері (Lord Phillips of Sudbury) | Bates Wells & Braithwaite 

LLP | Велика Британія 
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● Йан Хегеман (Jan Hegemann) | Raue LLP | Німеччина 
● Атанас Політов (Atanas Politov) | PILnet | Угорщина 
 

13.30 – 15.00 Обід 
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XIII. Подяка 
Посібник з організації роботи координаційного центру послуг pro bono є результатом співпраці            

між Адвокатами за міжнародний розвиток (A4ID) та PILnet: Всесвітньою мережею захисту права            
суспільних інтересів. Він спрямований на розширення практики надання послуг pro bono для            
суспільного блага, захисту прав людини та розвитку на глобальному рівні. 

 
A4ID and PILnet висловлюють вдячність співробітникам, які взяли активну участь у підготовці            

цього посібника: 
 

У A4ID: 
Елізабет Барака (Elisabeth Baraka), координатор проектів 
Ясмін Батлівала (Yasmin Batliwala), Виконавчий директор 
Бінті Пател (Binti Patel), стажер 
 

У PILnet: 
Тамаш Барабаш (Tamás Barabás), юрист 
Патрісія Беднарікова (Patricia Bednarikova), стажер 
Констанц Херндон (Constance Herndon), менеджер із комунікацій 
Даніела Ікава (Daniela Ikawa), юрист 
Кара Ірвін (Kara Irwin), консультант 
Юдіт Ковач (Judit Kovács), консультант з дизайну 
Александер Лапідус (Alexander Lapidus), юрист 
Анна Можульська (Anna Moczulska), стажер 
Атанас Політов (Atanas Politov), Директор по Європі 
Едвін Рекош (Edwin Rekosh), Виконавчий директор  
Крістін Шмідт (Christine Schmidt), менеджер із комунікацій (колишній) 
 
A4ID та PILnet хочуть висловити особливу подяку Крісті Роблс (Kristi Robles), судовому юристу             

офісу Dewey & LeBoeuf LLP у Нью-Йорці, яка була волонтером в представництві PILnet в Будапешті в                
рамках програми з надання відпустки для наукової діяльності Dewey & LeBoeuf. Крісті виконала             
ключову роботу із підготовки, редагування та зведення посібника та продовжувала присвячувати           
проекту свій цінний час навіть після повернення до фірми. 

 
A4ID та PILnet також висловлюють вдячність офісу Dewey & LeBoeuf LLP у Нью-Йорці за              

допомогу у процесі редагування посібника. 
 
A4ID та PILnet вдячні наступним координаційним центрам за зауваження, обмін досвідом та 

документами, що виявилися корисними для підготовки посібника: 
 

● Австралія – Координаційний центр захисту права суспільних інтересів Квінсленду, Тоні          
Вуд’ят (Tony Woodyatt) 

● Чеська Республіка – Альянс pro bono, Вітеслав Донал (Vitězslav Dohnal) 
● Польща – Центр pro bono, Юлія Ключинська (Julia Kluczyńska) 
● Словенія – Інститут миру, Нежа Коговшек Саламон (Neža Kogovšek Šalamon, L.L.M.) 
● Туреччина – Інститут Білгі, Іділь Ельверіс (İdil Elveriş, L.L.M.) 
 

A4ID та PILnet глибоко вдячні Allen & Overy LLP за фінансування друку цього посібника,              
зокрема Старшому менеджеру програми pro bono та суспільних справ Allen & Overy’s та Голові Ради               
A4ID Крісу Маршалу (Chris Marshall) за його внесок, бачення та відданість під час підготовки              
посібника. 

 
Нарешті, A4ID та PILnet дякують учасникам Європейського форуму pro bono та семінару для             

координаційних центрів pro bono, що проходив 17 листопада 2010 р. у Парижі за фінансової підтримки               
Allen & Overy LLP та Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, а також численним приватним особам та                
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організаціям, які зробили це видання можливим: обмінювалися ідеями, надавали неоціненні зауваження           
та щедро присвячували свій час. 
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PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних інтересів прагне будувати світ, у якому всі             
країни підтримують та розвивають верховенство права для здійснення правосуддя та захисту прав            
людини. PILnet – це міжнародна неурядова організація, присвячена розвитку всесвітньої мережі для            
мобілізації, посилення та встановлення зв’язків між тими, хто використовує правові інструменти для            
суспільного блага. У співпраці зі своїми партнерами з усього світу PILnet надихає юристів слугувати              
цілям суспільного блага, розвивати спроможність громадянського суспільства впливати на створення          
законів та політики та сприяння доступу до правосуддя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адвокати за міжнародний розвиток (A4ID) – це благодійна організація, що надихає та надає юристам              
можливість приєднатися до боротьби з бідністю на глобальному рівні та забезпечувати, що право             
сприяє, а не перешкоджає розвитку. A4ID використовує своє інноваційне посередництво щодо справ pro             
bono для забезпечення того, що всі організації з боротьби із бідністю мають доступ до безкоштовної               
правової підтримки. Крім того, A4ID шляхом проведення тренінгів та заходів із обміну передовим             
досвідом підвищує громадську обізнаність про роль, яку право може зіграти у процесі забезпечення             
сталого міжнародного розвитку. 
 
 
 
 
 
PILnet: Всесвітня мережа захисту права суспільних 
інтересів  
Paulay Ede utca 50 
H–1061 Будапешт, Угорщина 
Тел.: (+36 1) 461-5700 
Факс: (+36 1) 461-5701 
www.pilnet.org 
PILnet@pilnet.org 
 

Адвокати за міжнародний розвиток 
24th Floor, The Broadgate Tower, 20 Primrose Street 
Лондон, EC2A 2RS, Велика Британія 
Тел.: (+44 0) 20 3116 2798 
www.a4id.org 
info@a4id.org 
Номер благодійної організації 1118565 
Реєстраційний номер 1118565 
 

 

 


