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    Ми,   юристи    нової    генерації,           

   усвідомлюючи свою відповідальність 

за кризу сьогодення у правовій системі, 

об’єднались в інноваційний рух юристів 

(ВІРЮ) як ешелон справедливості, безпеки, 

вільний від корупційного впливу.  

 



         

              Ключовою візією ВІРЮ є  альтернатива    

              суспільній думці (умовиводам, які не    

              підкріплені фактами). 

         

         Головним нашим завданням є 

подолання корупції в юридичному середовищі 

та забезпечення довіри суспільства до 

юристів. 

 



         
                    Наша діяльність також спрямована на те, щоб   

привернути увагу всього суспільства до проблеми корупції 
та спонукати його переоцінити власну участь у ній. 

 
      Кожен громадянин нашої країни має створювати 
атмосферу нетерпимості до корупції та брати участь у 
викорінені цієї проблеми задля розвитку стабільної 
економіки та встановлення демократичного суспільства. 

 
      Рівень корупційної поведінки можна ефективно 
знижувати, але для цього потрібно діяти та працювати! 
Тільки усвідомлюючи вагомість своїх прав, поважаючи 
права один одного, виконуючи закони, дотримуючись 
встановленого правопорядку, держава і суспільство зможе 
перейти на новий рівень свого розвитку. 

 



             З цією метою ми скеровуємо свою діяльність на: 

зниження рівня толерантності до корупції в суспільстві 

шляхом проведення масових антикорупційних заходів 

забезпечення суспільства достатнім обсягом інформації 

щодо небезпеки корупції для суспільства в цілому та 

кожного окремого громадянина, а також щодо її 

негативних наслідків для держави 

ознайомлення громадян із міжнародним та національним 

досвідом боротьби з корупцією, шляхами запобігання їй, 

змістом основних положень антикорупційного 

законодавства 

підвищення антикорупційної правосвідомості громадян 

формування у громадян проактивної громадянської 

позиції у запобіганні й протидії корупції 

 



     

Наші принципи: 
 

 

Чесність 

Відкритість та публічність 

Відповідальність 

Професіоналізм 

Законність 

Толерантність 

Рівність 
 



    Наші цілі: 

 

Підвищення рівня правового захисту прав людини та 

громадянина в Україні 

Відновлення довіри суспільства до юридичної професії 

Створення самостійного, професійного, 

інтелектуального юридичного середовища  

Об’єднання людей з однаковими цінностями 

Подолання корупції як найжахливішого прояву «хворої» 

правової системи 

Забезпечення принципу «fair play» в юриспруденції та 

демонстрація можливостей дійсно чесної діяльності 

українських юристів 

Підвищення професійного рівня юридичної професії 

Забезпечення співпраці юристів усіх рівнів держави 

 



   Наша сфера діяльності:      

     
 

Адвокати 

Детективи 

Нотаріуси 

Судді 

Прокурори 

 Державні та приватні виконавці 

 Юристи - науковці 

 Юрисконсульти   

 



 

 

 

Наші цілі  і принципи закріплені в 

 Маніфесті ВІРЮ. 

 



         

         Кожен   юрист   підписавши   Маніфест      

              бере на себе відповідальність       

 слідувати  принципам та цілям ВІРЮ.  

         Ми не будемо перевіряти чесність та 

наміри підписантів, ми їм довіряємо. Списки 

учасників ВІРЮ будуть оприлюднюватись 

через ЗМІ про них ми будемо розповідати 

суспільству як про чесних представників 

юридичної професії. У випадку необхідності 

ми готові надавати медійну підтримку нашим 

колегам, а особливо суддям та прокурорам, 

на яких держава здійснює корупційний тиск.  

 



    Порушення    учасниками   (членами)   

    ВІРЮ взятих на себе зобов’язань  

  буде активно висвітлюватись у    

           засобах масової інформації, щоб 

громадяни могли співпрацювати виключно з 

чесними представниками юридичної 

спільноти.  

       Наша діяльність є публічною. Кожен 

громадянин зможе ознайомитися з 

учасниками руху, матиме можливість для 

надання інформації щодо порушених прав, їх 

захисту та відновлення. 

 



1. Розповсюдження ідеї 
ВІРЮ та пошук однодумців 

для плідної співпраці 

2. Підписання кожним 
учасником руху 

Маніфесту та взяття на 
себе обов’язків щодо 
очищення юридичної 

сфери України 

3. Публікація списків 
однодумців та 

розповсюдження 
інформації про членів руху 

через ЗМІ 

4. Співпраця зі ЗМІ у 
підтримці членів ВІРЮ, на 

яких держава здійснює тиск 

5. Зібрання не корупційної 
практики (від членів ВІРЮ) 
та розроблення способів 

захисту (протидії) від 
корупційних проявів 

6. У випадках виявлення 
обману з боку юристів членів 
ВІРЮ - формування «чорних 

списків» корумпованих 
юристів 

7. Формування 
інституцій, 

альтернативних 
державним, для 

проведення 
розслідувань і 

вирішення конфліктів, 
які будуть 

користуватись довірою 
суспільства 

Розробка програм 
підвищення правової 

культури 

Розробка 
законопроектів  

Підтримання будь-яких 
інших ініціатив членів 

спільноти, що 
стосуються подолання 
корупції та підвищення 

рівня довіри у 
суспільстві до юристів. 

 

  



Засоби масової інформації 

Підприємства та корпорації 

Громадські організації та благодійні 

фонди 

Територіальні громади  

Навчальні заклади 

Будь-яка особа, яка розділяє 

цінності, принципи та цілі Руху 
        

   Партнерські відносини з Рухом 

закріплюються відповідним Меморандумом. 



      Результатом   нашої  діяльності  є   

    створення  нової  правової  дійсності,      

    в  якій  немає  місця  корупції,  в  якій  

  суспільство довіряє юристам.  

 

    Ми закликаємо усіх юристів, які 

розділяють цілі та принципи, викладені у 

Програмі та Маніфесті приєднатися до нас, та 

разом прямувати до створення нової 

юридичної еліти України.  


