גיוסם של מתורגמן \ מתרגם של
שפת הסימנים
הגורמים הפרטיים המשתתפים בבירור תיקים בבית המשפט,
בדיונים ושימועים משפטיים ,יהיו זכאים לכל פעולות פרוצדורליות
בשפת אמם .מובטחת עבורם האפשרות להיעזר בשירותי
המתורגמן על חשבון תקציב המדינה ,לקבל את כלל המסמכים
.המשפטיים לאחר שהם יתורגמו לשפת אמם
חשוב לשים לב לדבר הבא :עצם העובדה שאיזה גורם !
המשתתף בדיון אינו שולט בשפה הרשמית ייקבע אך ורק
.על ידי בית הדין

המתורגמן ייגש למתן שירותיו בהתאם להחלטת בית
המשפט על פי בקשתו של הצד הלוקח חלק פעיל בדיונים
.במסגרת התיק ההולם
בעת מתן הסיוע המשפטי המשנה ללא תמורה ,סובייקטים ונושאים
משפטיים הרשאים לקבלת סיוע זה ,אך שאין להם שליטה מספקת
בשפה הרשמית של המדינה ,ו\או במידה והינם חירשים ואילמים,
יגויס המתורגמן המתאים על ידי מרכזי מתן הסיוע המשפטי
.המשנה ללא תמורה בלבד

חקיקת אוקראינה התקפה והישימה אינה קובעת גיוס
מתורגמן \ מתרגם של שפת הסימנים מבחינת מתן יעוץ
.משפטי או שאר סוגי סיוע משפטי ראשוני

הזכות לקבלת סיוע משפטי בחינם זוהי
ההזדמנות המובטחת על ידי חוקת אוקראינה
עבור כל אחד מאזרחיה לקבל סיוע משפטי
ראשוני ללא תמורה ,כמו כן עבור קטגוריה
מסוימת של גורמים פרטיים לקבל סיוע
משפטי משנה ללא תמורה במקרים הנקבעים
כדין .כל השירותים המשפטיים האלה אשר
ניתנים לכלל הציבור הרחב על ידי עורכי
דין ופקידי הרכזים ,הן הכלל ארציים והן
המקומיים ,המתמחים במתן הסיוע המשפטי
המשנה ללא תמורה ,הינם מכוסים מתקציב
.המדינה

סיוע משפטי שמובטח על ידי
המדינה
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סיוע משפטי ראשוני ללא תמורה:
מתן מידע משפטי נדרש ,יעוץ והסברה בתחומים משפטיים
ניסוח בקשות ,תלונות ,כתבי תביעה ,כמו גם שאר המסמכים
והניירת הרשמיים בעלי האופי המשפטי חוקי (למעט המסמכים
)הפרוצדורליים
מתן עזרה בהשגת גישתו של גורם פרטי כלשהו אל סיוע משפטי
משנה וגם אל אמצעי תיווך

אדם פרטי כלשהו יהיה זכאי לקבלת סיוע משפטי
ראשוני ללא תמורה
על מנת לקבל יעוץ או הסברים בנוגע לסוגיות משפטיות אין
צורך להגיש תעודה מזהה

סיוע משפטי משנה ללא תמורה
הגנה
נציגות האינטרסים החיוניים של גורמים פרטיים הרשאים לקבלת
סיוע משפטי משנה ללא תמורה בבתי המשפט ,כמו גם בשאר
הרשויות המדיניות ,ברשויות המקומיות ,מול יתר הגורמים
הפרטיים
מתן עזרה בניסוחם של המסמכים והניירת הרשמיים הנוגעים
להליכי ההוצאה לפועל

קיימת זכאות מובהקת לקבלת סיוע משפטי משנה ללא
תמורה עבור קטגוריות נפרדות של אזרחים אשר נקבעו
על ידי חוק אוקראינה «על אודות מתן סיוע משפטי ללא
)תמורה» (להלן :החוק
לראש ולראשונה ,מדובר כאן בגורמים פרטיים במצוקה כלכלית,
בבעלי נכות אשר רמת הכנסתם איננה עולה על התקרה הנקבעת
כדין ,כמו גם בוותיקי מלחמה ובשאר הגורמים הפרטיים אשר חל
עליהם תוקפו של חוק אוקראינה «על אודות מעמדם של ותיקי
המלחמה ,הבטחת ההגנה הסוציאלית עליהם» ,נוסף על גורמים
פרטיים אשר הגרו בתוך תחומיה של המדינה ,ילדים קטינים ,אנשים
שסבלו רבות מאלימות בבית או מהטרדות מיניות למיניהם ,בנוסף
לקטגוריות נוספות של האוכלוסין אשר נקבעו בכפוף לחוקי אוקראינה
התקפים והישימים .במטרה לאשר ולאמת את הזכאות לקבלת סיוע
משפטי משנה ללא תמורה על הגורם הפרטי להגיש את המסמכים
.והניירת הרשמיים המתאימים
הבקשה תנוסח בשפה הרשמית בלבד

סיוע משפטי ראשוני ללא תמורה:
:דרך מרכז ההתקשרות האחיד אשר מס’ טל’ שלו הינו דהיינו
0800213103
בישוב כלשהי או לשכת הסיוע המשפטי
במהלך פעילותם של מרכזים ניידים ושל אלה שפועלים מרחוק
קבלות קהל שכאלה בשטח נערכות בדרך כלל בכפרים מורחקים ,בעיירות,
בקהילות טריטוריאליות משותפות ,במוסדות רפואיים וחינוכיים ,במרכזי
תעסוקה ובמרכזי מתן שירותים ניהוליים אדמיניסטרטיביים ,בבסיסים
צבאיים ,בבתי חולים צבאיים ועוד .בעלי נכות ,אנשים בודדים ,אנשים
גיל זהב ,בעלי יכולות פיזיות מוגבלות ,אנשים שאינם מסוגלים ללכת
לבד ,כל המפורטים לעיל הינם זכאים לקבלת סיוע משפטי נקודתי ללא
).תמורה בהתאם לכתובת מגוריהם (להלן :סיוע משפטי ללא תמורה

:מינויו של עו’’ד \ עובד המרכז
במסגרת תיקים אזרחיים ואדמיניסטרטיביים על מנת למנות
עו’’ד \ עובד המרכז המבצע את נציגות האינטרסים החיוניים של
הגורמים הפרטיים המוגדרים כרשאים לקבלת סיוע משפטי משנה
ללא תמורה ,לרבות בבתי דין ,כמו כן מבחינת ניסוחם של מסמכים
פרוצדורליים שונים ,יש לפנות אל מרכז מקומי כלשהו (בלי שום קשר
).לכתובת המגורים הרשומה או למקום השהות הזמנית
ניתן לפנות לקבלת סיוע משפטי ללא תמורה ,הן באופן אישי
.והן דרך נציג סמכותי ,מוסמך ומורשה
בנושא מעצר או מאסר ישר מודיעים למרכז המקומי דרך מרכז
ההתקשרות האחיד הנ’’ל במטרה למנות עורך דין (עו’’ד) ובא כוח
().ב’’כ
במסגרת תיקים פליליים של הוצאה לפועל יגויסו עו’’ד וב’’כ
במטרה להגן ) (БПДהמייצגים את מערכת סיוע משפטי ללא תמורה
.על הנאשם והמורשע במקרים הנקבעים כדין
החשוד ,הנאשם והמורשע במסגרת תיק פלילי של הוצאה לפועל
אשר אין להם איך לשלם עבור ההגנה המשפטית עליהם ,או
שמסיבות אובייקטיביות אחרות אינו יכול להרשות לעצמו לגייס עו’’ד
וב’’כ בעצמו ,כדאי להגיש כתב עתירה על אודות מינוי עו’’ד וב’’כ.
עתירה זו מופנית אל פרקליט המדינה ,החוקר ,כב’ השופט\ת או
.חבר השופטים של בית המשפט
הנפגעים ועדי הראיה במסגרת תיקים פליליים של הוצאה לפועל
יהיו זכאים לקבל את הסיוע המשפטי המשנה ללא תמורה ,במידת
והם תואמים והולמים את אחת הקטגוריות הנקבעות על ידי חקיקת
.אוקראינה התקפה והישימה
הגורמים המורשעים שעונשם הינו מאסר ,אנשי צבא אשר הועמדו
לדין ומשרתים בגדודי משמעת ,או אלה שהוטלו עליהם הגבלות
חופשם ,גם הם יהיו רשאים לקבלת הסיוע המשפטי המשנה ללא
.תמורה הנזכר לעיל

נוכח הגבלות ותנאים זמינים ונגישים
יובהר ויודגש בזאת כי סיוע המשפטי המשנה ללא תמורה
יינתן לגורמים הפרטיים המשמשים סובייקטים ונושאים
משפטיים לא יותר מ 6פעמים במהלך שנת המס ,כמו גם
לא יותר מאשר על פי שש הוראות \ הנחיות (קרי חוזרי
.מנכ’’ל \ צווים \ פקודות) בו-זמנית
במקרה שהגורם הזקוק לסיוע משפטי זה יחליט לגייס עו’’ד וב’’כ
אחרים (פרטיים) במסגרת התיק שבו ניתן לפנות לקבלת הסיוע
.המשפטי המשנה ללא תמורה ,מתן הסיוע הנדון יופסק באופן מידי
מותר לדחות בקשה על אודות מתן סיוע משפטי משנה ללא
תמורה במקרה של היעדר זכאות לסיוע זה ,אם דרישות
לקבלת סיוע זה אינן חוקיות או במידה וחידוש הזכאת אינו
.חוקי ,כמו כן ביתר המקרים הנקבעים כדין

איכותו של הסיוע המשפטי ללא
תמורה
בעת מתן הסיוע המשפטי המשנה ללא תמורה חובה
להקפיד על תקנים וסטנדרטים של איכותו של הסיוע
.המשפטי ללא תמורה נקבעים כדין
הערכת איכותו של הסיוע המשפטי ללא תמורה על ידי עו’’ד וב’’כ
תינתן על ידי הוועדות המיוחדות הפעילות אשר תקומנה על ידי
.מועצות עו’’ד וב’’כ באזורים ומחוזות ברחבי המדינה
יש להתלונן על איכותו הפחותה של הסיוע המשפטי ללא תמורה
אשר יינתן על ידי עו’’ד וב’’כ בלשכת עורכי הדין והמשפטנים באזור
.המתאים
במקרה של התייחסות בלתי ראויה ,לפי דעתו של הלקוח,
מצדם של עובדי המרכזים או עו’’ד וב’’כ אשר מעורבים
במתן הסיוע המשפטי ללא תמורה ,כמו גם במידה ויידרש
תשלום בלתי חוקי תמורת מתן הסיוע המשפטי חינמי וכד’
.יש ליידע את המרכז המתאים
על הלקוחות בעצמם לשלם עבור אגרת בית הדין ,כמו כן על ניהול
בדיקות מומחיות וחקירות ,הוצאות ועלויות כספיות של משלוחי
.דואר במסגרת הוצאה לפועל

מרכז קשר יחיד
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