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Асоціація адвокатів Саксонії
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ЩО ТАКЕ АСОЦІАЦІЯ АДВОКАТІВ САКСОНІЇ?

Асоціація адвокатів Саксонії є самоврядною організацією 
всіх адвокатів, які мають ліцензію в Саксонії. 

Вона представляє інтереси саксонської професійної 
колегії юристів та приймає рішення, поза іншим, про 
допуск до юридичної професії, пропонує подальше 
навчання, здійснює професійний нагляд та організовує 
підготовку параюристів.

ЩО ЯВЛЯЮТЬ СОБОЮ ЦЕНТРИ  
ЮРИДИЧНОЇ КОНСУЛЬТАЦІЇ? 

Центри юридичної консультації є спільним проектом 
Міністерства юстиції Саксонії та Асоціації адвокатів 
Саксонії. Вони доповнюють сіть консультативних послуг 
і легко доступні в ратушах, офісах надання послуг 
громадянам або в судах й поширені по всій Саксонії. 

ХТО МОЖЕ СКОРИСТАТИСЯ КОНСУЛЬТАЦІЯМИ? 

Надання порад розраховане на малозабезпечених 
громадян, які не можуть дозволити собі консультацію в 
юридичній фірмі за рахунок власних фінансових коштів. 
Метою є класифікація юридичних питань та роз’яснення 
необхідності подальшої консультації юриста. 

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ПОСЛУГА?

Послуга в консультаційних центрах безкоштовна. 
Навіть якщо юридичні консультації існують лише для 
малозабезпечених громадян, пред’являти довідку про 
право на консультаційну допомогу не потрібно. 

На прийом до одного з центрів юридичної консультації, 
візьміть, будь ласка, з собою докази того, що ви 
належите до групи людей, які потребують допомоги. Це 
може бути, наприклад, підтвердження про отримання 
допомоги по безробіттю, посвідчення про отримання 
стипендії (BaföG), або про отримання пенсії чи про 
виплату дотацій на житло.

ЮРИДИЧНА  
КОНСУЛЬТАЦІЯ  
В САКСОНІЇ
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BISCHOFSWERDA
Rathaus Bischofswerda
Altmarkt 1 | 01877 Bischofswerda
Четвер з 16.00 до 18.00 годин

CHEMNITZ
Arbeitsgericht Chemnitz
Zwickauer Straße 54 | 09112 Chemnitz
Вівторок з 15.00 до 17.00 годин

DRESDEN
Stadtbezirksamt Altstadt
Theaterstraße 11 | 01067 Dresden
Четвер з 16.00 до 18.00 годин
–
Stadtbezirksamt Pieschen
Bürgerstraße 63 | 01127 Dresden
Четвер з 16.00 до 18.00 годин

GROSSENHAIN
Rathaus Großenhain
Hauptmarkt 1 | 01558 Großenhain
Четвер з 16.00 до 18.00 годин

LIMBACH-OBERFROHNA
Rathaus Limbach-Oberfrohna
Rathausplatz 1 | 09212 Limbach-Oberfrohna
Вівторок з 15.30 до 17.30 годин

LEIPZIG
Amtsgericht Leipzig
Bernhard-Göring-Straße 64 | 04279 Leipzig
Вівторок з 15.00 до 17.00 годин
–
Bürgeramt Leipzig
Otto-Schill-Straße 2 | 04109 Leipzig
П‘ятниця з 13.00 до 15.00 годин

LÖBAU
Amtsgericht Löbau
Promenadenring 3 | 02708 Löbau
Вівторок з 15.00 до 17.00 годин

NEUSTADT
Rathaus Neustadt | Bürgerbüro
Markt 24 | 01844 Neustadt
Четвер з 15.30 до 17.30 годин

PIRNA
Amtsgericht Pirna
Schlosshof 7 | 01796 Pirna
Понеділок з 14.00 до 16.00 годин

REICHENBACH
Rathaus Reichenbach
Markt 1 | 08468 Reichenbach
Вівторок з 16.00 до 18.00 годин

TORGAU
Rathaus Torgau  (в парний календарний тиждень)
Markt 1 | 04860 Torgau
–
Stadtteiltreff
Finkenweg 3 | 04860 Torgau (в непарний календарний тиждень)
Четвер з 16.00 до 18.00 годин

ZITTAU
Rathaus Zittau
Markt 1 | 02763 Zittau
Вівторок з 16.00 до 18.00 годин

ZWICKAU
Rathaus Zwickau
Hauptmarkt 1 | 08056 Zwickau
Вівторок з 15.00 до 17.00 годин

АДРЕСИ ЦЕНТРІВ ЮРИДИЧНОЇ КОНCУЛЬТАЦІЇ

ТЕРМІНОВА ЮРИДИЧНА  
КОНСУЛЬТАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН 

Юридичні консультаційні центри в Саксонії дають 
можливість громадянам, яким це необхідно, отримати 
первинну консультацію юриста. У Саксонії існує 
п‘ятнадцять таких центрів, кожен з яких щотижня 
пропонує консультації.

Це означає, що кожен, хто не може дозволити собі 
витрати на юридичну консультацію, може отримати 
первинну безкоштовну юридичну консультацію в центрі 
юридичної консультації.

Юристи регулярно приїжджають в осередок один раз на 
тиждень і клієнти без запису на прийом чи реєстрації 
мають змогу під час конфіденційної бесіди отримати 
початкову інформацію чи первинну консультацію. 
Це часто може бути дуже корисним, щоб правильно 
класифікувати існуючу проблему та допомагає дати 
оцінку того, чи є доцільним подальше залучення 
адвоката. Якщо потрібна більш інтенсивна юридична 
консультація юриста, консультант вкаже вам на наступні 
кроки.

В ЦЬОМУ ВИПАДКУ ВИНИКАЮТЬ ТАКІ МОЖЛИВОСТІ:

•  Консультація в центрі юридичної консультації щодо 
першої класифікації проблеми без картки про право 
на консультацію, а потім, якщо необхідно 

•  Запис на прийом в юридичній канцелярії для 
отримання комплексної консультації або для першого 
позасудового втручання адвоката з карткою про право 
надання юридичної консультації.


