ТӘРҖЕМӘЧЕ / СУРДОПЕРЕВОДЧИКНЫ
ҖӘЛЕП ИТҮ
Судта эшне карауда катнашучы затлар туган телдә
телдән процессуаль гамәлләр кылу хокукына
ия. Аларга тәрҗемәче хезмәтеннән дәүләт
хисабына файдалану, суд документларын туган
телдә тәрҗемә итү мөмкинлеге гарантияләнә.
Суд эшендә катнашучының дәүләт телендә
теркәлмәве
факты
суд
тарафыннан
билгеләнергә тиеш.
Тәрҗемәче суд карары белән эштә катнашучы
зат гаризасы буенча рөхсәт ителә.
Дәүләт телен белмәүче субъектларга түләүсез
икенчел хокукый ярдәм күрсәткәндә һәм / яки
чукраклар булып торганда тәрҗемәче БВПД бирү
үзәкләре тарафыннан җәлеп ителә.
Закон нигезендә, хокукый консультацияләр яисә
беренчел хокукый ярдәмнең башка төрләрен
бирү өчен тәрҗемәче/сурдопереводчик җәлеп итү
каралмаган.

Түләүсез хокукый ярдәм алуга
хокук-Украина
Конституциясе
белән гарантияләнгән һәркем өчен
түләүсез беренчел хокукый ярдәм
алу, шулай ук аерым категориядәге
затларга
законда
каралган
очракларда
түләүсез
икенчел
хокукый ярдәм алу мөмкинлеге.
Түләүсез
икенчел
хокукый
ярдәм күрсәтү буенча төбәк һәм
җирле үзәкләр Адвокатлар һәм
хезмәткәрләре
биргән
хокукый
хезмәтләр өчен дәүләт түли.

КУКЫЙ ЯРДӘМ,
YЛӘТ ТАРАФЫННАН НӘРСӘ
ГАРАНТИЯЛӘНӘ
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Кримсько-татарська / Къырым-татар тили

БУШЛАЙ БЕРЕНЧЕЛ
ХОКУКЫЙ (ЯРДӘМ)
 Хокукый

мәгълүмат, консультацияләр бирү һәм
Хокукый мәсьәләләр буенча аңлатмалар бирү.
 Гаризалар, шикаятьләр һәм башка документлар
төзү хокукый характердагы (документлардан тыш
процессуаль характердагы).
 Тәэмин итүдә ярдәм күрсәтү икенчел хокукый
ярдәмгә затлар һәм медиация.

Теләсә кайсы зат БПДГА хокуклы.
Консультация алу яки Хокукый мәсьәләләр
буенча аңлатмалар алу өчен шәхесне раслаучы
документларны бирү мәҗбүри түгел.

ТҮЛӘҮСЕЗ ИКЕНЧЕЛ
ХОКУКЫЙ ЯРДӘМ (БВПД)
 Яклау.
 Судларда,

башка дәүләт органнарында, җирле
үзидарә органнарында, башка затлар каршында
бвпд хокукы булган затларның мәнфәгатьләрен
гамәлгә ашыру.
 Процессуаль характердагы документларны
төзү.
Хокук БВПД ия аерым категориядәге затлар,
билгеле бер законда Украина «түләүсез хокукый
ярдәм турында» (алга таба – Закон).
Барыннан да элек бу-керем закон нигезендә
билгеләнгән чиктән артмаган аз керемле затлар, сугыш
ветераннары һәм башка затлар, «сугыш ветераннары
статусы турында» Украина Законының гамәлдә
булуы, аларны социаль яклау гарантияләре, эчке
яктан хәрәкәт итүче затлар, балалар, йорт көчләүдән
яки җенес билгеләре буенча көч кулланудан зыян
күргән затлар һәм башка категориядәге затлар закон
белән билгеләнгән. БВПДГА хокукны раслау өчен зат
тарафыннан тиешле документлар бирелә.
БВПД бирү өчен гариза дәүләт телендә төзелә.

ХОКУКЫЙ КОНСУЛЬТАЦИЯЛӘР
БИРҮ
 Бердәм контакт-үзәк аша 0 800 213 103.
 Теләсә кайсы җирле үзәктә яки хокукый
бюросында.
һәм
вакытта.

 Мобиль

дистанцион

пунктлар

ярдәм

эшләгән

Мондый күчмә кабул итүләр ерак авылларда, Берләшкән
территориаль общиналарда, дәвалау һәм уку йортларында,
мәшгульлек үзәкләрендә һәм административ хезмәтләр
күрсәтү үзәкләрендә, хәрби частьләрдә һәм госпитальләрдә
үткәрелә. Инвалидлар, өлкән яшьтәге ялгыз кешеләр, үзләре
йөри алмый торган затлар адреслы түләүсез хокукый ярдәм
ала (алга таба – БПД).

АДВОКАТЛАР БИЛГЕЛӘҮ /
ҮЗӘК ХЕЗМӘТКӘРЕ
БВПДГА хокукы булган затларның мәнфәгатьләрен
вәкиллеген гамәлгә ашыру өчен, граждан һәм
административ эшләрдә, аерым алганда, судларда
һәм процессуаль характердагы документларны
төзү өчен, теләсә кайсы җирле үзәккә мөрәҗәгать
итәргә кирәк (яшәү урыны яки тору урыны
теркәлүгә карамастан).

БПД өчен шәхсән, шулай мөрәҗәгать итәргә
була һәм Вәкаләтле вәкил аша.
БЕРДӘМ КОНТАКТ-ҮЗӘК АША ТОТКАРЛАУ яки
арест турында адвокат билгеләү өчен төбәк үзәге
хәбәр ителә.
ҖИНАЯТЬ
ПРОИЗВОДСТВОСЫНДА
БПД
системасының
адвокаты
законда
каралган
очракларда билгеләнү буенча яклауны гамәлгә
ашыру өчен җәлеп ителә.
Җинаять производствосында акча булмау яки
башка объектив сәбәпләр аркасында сакчыны
мөстәкыйль җәлеп итә алмаган гаепләнүче кеше
яклаучыны җәлеп итү турында гариза бирергә тиеш.
Үтенечнамә прокурорга, тикшерүчегә яки тикшерү
судына яки судка адреслана.
Зыян күрүчеләр һәм җинаять производстволарында
шаһитлар закон белән билгеләнгән бер категориягә
караган очракта БВПД алырга хокуклы.
Ирекләреннән мәхрүм итү, хәрби хезмәткәрләрнең
дисциплинар батальонында тоту яки ирекне чикләү
рәвешендә хөкем ителүчеләр БВПДГА хокуклы.

БУЛГАН ЧИКЛӘҮЛӘР ҺӘМ
ШАРТЛАР
Хокукның аерым субъектларына БВПД бюджет
елы дәвамында 6 тапкыр һәм бер үк вакытта
алты йөкләмә/боерык белән бирелә.
Бвпд бирелә торган эш буенча зат яки шәхси)
сакчы яки вәкил җәлеп иткән очракта, мондый
ярдәм күрсәтү туктатыла.
БВПД бирү хокукларын яклау яки торгызу
турындагы таләпләр законда каралган башка
очракларда да дөрес түгел икән, мондый
ярдәмгә хокук булмаган очракта кире кагылырга
мөмкин.

ТҮЛӘҮСЕЗ ХОКУКЫЙ ЯРДӘМ
КҮРСӘТҮ СЫЙФАТЫ
БВПД биргәндә мондый ярдәм күрсәтүнең
билгеләнгән сыйфат стандартларын үтәү
мәҗбүри булып тора.
Төбәкләр
адвокатлар
Советы
тарафыннан
оештырылган комиссиянең БВПД адвокатлары
тарафыннан бирү сыйфатын бәялиләр.
Адвокатның
сыйфатсыз
хокукый
ярдәменә
зарланырга тиешле төбәк адвокатлар Советына
кирәк.
Дөрес булмаган очракта, клиентлар фикеренчә,
БВПД, күрсәтелгән хокукый хезмәтләр өчен
түләү буенча хокуксыз таләпләр биргән Үзәк яки
адвокатлар хезмәткәрләре ягыннан мөнәсәбәт
тиешле үзәккә хәбәр итәргә кирәк.
Клиентлар
суд
җыелышын,
экспертизалар
үткәрүне,
почта
чыгымнарын
мөстәкыйль
түлиләр.

ЕКЯНЕ АЛЯКЪА МЕРКЕЗИ
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