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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИЮРИДИЧНОЮ
КЛІНІКОЮ «ІСТИНА» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

На базі Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
з 2001 року створена і функціонує юридична клініка «Істина». Спершу вона
функціонувала в якості Центру правової допомоги «Істина», що з 2013 року
реорганізований в юридичну клініку.

Відповідно до Положення про юридичну клініку «Істина»
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ,
затвердженого Наказом ректора від 27 квітня 2017 року № 295 «Юридична
клініка «Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх
справ є базою для практичного навчання та проведення академічної практики
здобувачів вищої освіти» [1].

Одним із завдань клініки є надання громадянам безоплатної первинної
правової допомоги.

З цією метою при юридичній клініці працює гаряча лінія – Call-центр
юридичної клініки «Істина», який виконує допоміжну консультативну
функцію та ґендерний консультаційно-інформаційний центр, який виконує
консультативну функцію при юридичній клініці для осіб, які потребують
безоплатної первинної правової та психологічної допомоги і постраждали від
проявів ґендерної нерівності, ґендерного насильства, зокрема насильства в
сім’ї.

Велику увагу юридична клініка «Істина» приділяє науковим
дослідженням у сфері надання безоплатної правової допомоги.

Студенти-консультанти юридичної клініки постійно підвищують свої
знання та мають високий рівень практичних навичок, що дає є змогу якісно
надавати безоплатну правову допомогу. У разі виникнення певних
складнощів до надання правових консультації залучаються кваліфіковані
викладачі, які разом зі студентами комплексно підходять до вирішення
питань, з якими звертаються клієнти.

За час функціонування Юридичної клініки «Істина» понад 1000
громадян отримали безоплатну правову допомогу та консультації; понад 700
здобувачів вищої освіти отримали практичні навички консультування та
надання правової допомоги; здійснено підготовку правороз’яснювальних
матеріалів та юридичних консультацій у друкованих засобах масової
інформації.
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Для підвищення якості надання безоплатної правової допомоги
студенти-клініцисти беруть активну участь у заходах із інтерв’ювання та
знання права, а саме у понад 150 конкурсах та різноманітних заходах
(щорічній Національній Олімпіаді юридичних клінік України з
консультування клієнтів англійською мовою; Всеукраїнському правовому
ВІП-турнір серед студентів юридичних факультетів закладів вищої освіти
України; Проєкті «Консультації юридичних клінік для споживачів
фінансових послуг»; щорічних З’їздах та школах Асоціації юридичних клінік
України; І Всеукраїнському форумі «Право&Свідомість»; Турнірі з
консультування з фінансових питань, Муткортах та вебінарах Правокатора
тощо).

Юридична клініка «Істина» є членом Асоціації юридичних клінік
України та активно співпрацює з Дніпропетровською обласною державною
адміністрацією, Південно-східним міжрегіональним управлінням
Міністерства юстиції, Головним управлінням національної поліції у
Дніпропетровській області, Фондом народонаселення ООН, Управлінням
Верховного комісара ООН з прав людини, Центрами надання безоплатної
вторинної допомоги м. Дніпро та Дніпропетровської області, Правовим
клубом «Правокатор», локальним осередком Європейської асоціації
студентів-юристів «ELSA Dnipro», Всеукраїнською громадською
організацією «Асоціація українських правників», Громадською організацією
«Союз юристів України», Громадською організацією «Українська Асоціація
представниць правоохоронних органів», Громадською організацією «Жінки
Plus», Громадською організацією «Гендерний клуб Дніпро», Громадською
організацією «Асоціація українських правозахисників», Громадською
організацією «Правозахисна Група «Січ», Громадською організацією
«Всеукраїнське об'єднання адвокатів БПД», Громадською організацією
«Закон має Право» та іншими юридичними клініками України тощо.

За час функціонування юридичної клініки підписано понад 25 угод та
меморандумів про співпрацю з органами та організаціями, куди у разі
необхідності у наданні вторинної правової допомоги, перенаправляються
клієнти.

Надання безоплатної правової допомоги здійснюється шляхом
правопросвітницької діяльність юридичної клініки. Це виступи та інтерв’ю у
засобах масової інформації з правових питань (телебачення, радіо);
проведення семінарів-дискусій для учнів старших класів загальноосвітніх
шкіл м. Дніпро та області, під час яких учням висвітлювався алгоритм дій
щодо протидії насильству у закладах освіти, дома, на вулиці та наголошено
на правах, що має дитина; на постійній основі функціонує кіноклуб, де
здійснюється перегляд художніх та документальних фільмів на правову
тематику з наступним обговоренням з практикуючими юристами; розробка
та поширення буклетів, листівки з різних правових питань.

Можна зробити висновок, що за час свого існування юридична клінічна
«Істина» Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ
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зарекомендувала себе як повноцінний суб’єкт надання правової допомоги.
Бібліографічні посилання:

1. Положення «Про юридичну клініку «Істина» ДДУВС», затверджене
Наказом № 295. 2017.
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