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(1922-1997)

Народився Антон Іванович  1922 року в м. Погребище Вінницької області в родині
робітника. Після закінчення десятирічки ще в 1940 році його було призвано до лав армії , і
тільки в  1947 році    демобілізовано.  Всю службу Антон Іванович відбув  у  військово-
морських  силах  на  Далекому  Сході.  Після  повернення  додому  працював  інспектором
відділу кадрів цукрового заводу, з 1948 по 1950 рр. навчався у Київській юридичній школі
,  після  закінчення  якої  його  обрано  суддею    1–ї  дільниці  Костопільського  району
Рівненської області.  З 1952 по 1956 роки Антон Іванович трудився ревізором по судах
управління юстиції  по Вінницькій області,  а з 1959 по 1962 рр. – членом Вінницького
обласного суду.

21.05.1962  р.  до  Президії  Вінницької  обласної  колегії  адвокатів  надійшла  заява
Джури А.І., написана дуже красивим каліграфічним почерком, який супроводжував його
все  життя,   з  проханням  прийняти  його  на  посаду  адвоката  в  одну  із  юридичних
консультацій м. Вінниці.  Свою заяву він мотивував тим, що його звільнено від посади
судді обласного суду через стан здоров’я. 

До цього часу Антон Іванович вже закінчив повний курс Всесоюзного юридичного
заочного інституту  по кваліфікації юрист.



9 червня 1962 року Джуру А.І. прийнято на роботу адвокатом Вінницької районної
консультації, а з 1 квітня 1964 року – адвокатом 1-ї ЮК м. Вінниці.

У всіх атестаціях Джури А.І. зазначається про те, що він являється грамотним та
кваліфікованим  юристом.  Допомога,  яка  надається  громадянам,  організаціям  та
підприємствам вирізняється принциповістю та цілеспрямованістю. Ретельна підготовка і
таке ж ведення справ, логічність та ясність викладення думки в ділових  паперах вигідно
відрізняли роботу адвоката Джури А.І. 

Адвоката  Джуру А.І.  також вирізняла виключна наполегливість  при доказуванні
своєї правоти. Так в 1970 році він  здійснював захист  Галюка, який обвинувачувався у
вбивстві  та  зґвалтуванні  неповнолітньої.  Не дивлячись  на  те,  що весь гнів  потерпілих
поряд  з  обвинуваченим  також  було  направлено  і  на  адвоката,  який  його  захищав,
враховуючи те, що Галюка засудили до смертної кари, адвокат вжив титанічних зусиль по
його захисту, неодноразово  звертався  до Верховного суду УРСР і таки спромігся зміни
смертної кари на позбавлення волі. І таких справ у Джури А.І. було десятки.

В  провадженнях  по  кожній  зі  справ  досьє  містить  все  для  захисту:  витяги  з
законодавства, судової практики, копії майже всіх документів слідчої справи, хронологія
подій, тексти усіх виступів та клопотань адвоката, тести виступу в судових дебатах і т.і.

За таке відношення до своїх обов’язків Антон Іванович неодноразово заохочувався,
залишаючись на бойовому посту до останнього дня 21 лютого 1997 року.


