ПРЫЦЯГНЕННЕ ПЕРАКЛАДЧЫКА /
СУРДАПЕРАКЛАДЧЫКА
Асобы, якія ўдзельнічаюць у разглядзе справы ў судзе,
маюць права здзяйсняць вусныя працэсуальныя дзеянні
на роднай мове. Ім гарантуецца магчымасць карыстацца
паслугамі перакладчыка за кошт дзяржавы, атрымліваць
судовыя дакументы ў перакладзе на іх родную мову.
Факт невалодання ўдзельнікам судачынства
дзяржаўнай мовай падлягае усталяванню судом.

Перакладчык дапускаецца пастановай суда
па заяве асобы, якая ўдзельнічае ў справе.
Пры прадастаўленні бясплатнай другаснай прававой
дапамогі суб’ектам права на такую дапамогу, якія
не валодаюць дзяржаўнай мовай, і/або з’яўляюцца глухімі
або глуханямымі, перакладчык прыцягваецца цэнтрамі
па прадастаўленні БДПД.
Заканадаўствам не прадугледжана прыцягненне
перакладчыка/сурдаперакладчыка для прадастаўлення
прававых кансультацый ці іншых відаў першаснай
прававой дапамогі.

Права на бясплатную прававую
дапамогу
–
гарантаваная
Канстытуцыяй Украіны магчымасць
для кожнага атрымаць бясплатную
першасную
прававую
дапамогу,
а
таксама
магчымасць
пэўнай
катэгорыі асобаў атрымаць бясплатную
другасную
прававую
дапамогу
ў прадугледжаных законам выпадках.
Прававыя паслугі, якія прадастаўляюць
адвакаты і супрацоўнікі рэгіянальных
і мясцовых цэнтраў па прадастаўленні
бясплатнай
другаснай
прававой
дапамогі, аплачвае дзяржава.

ПРАВАВАЯ ДАПАМОГА,
ЯКАЯ ГАРАНТУЕЦЦА
ДЗЯРЖАВАЙ
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БЯСПЛАТНАЯ ПЕРШАСНАЯ
ПРАВАВАЯ ДАПАМОГА (БППД)
 Прадастаўленне прававой інфармацыі, консультацій
і тлумачэнняў па прававых пытаннях.

 Падача

заявак, скаргаў і іншых
прававога
характару
(акрамя
працэсуальнага характару).

дакументаў
дакументаў

 Аказанне

дапамогі ў забеспячэнні доступу асобы
да другаснай прававой дапамогі і медыяцыі.
ЛЮБАЯ АСОБА мае права на БППД.
Для атрымання кансультацыі і тлумачэнняў
па
прававых
пытаннях
не
абавязкова
прадастаўляць дакументы, якія сведчаць асобу.

БЯСПЛАТНАЯ ДРУГАСНАЯ
ПРАВАВАЯ ДАПАМОГА (БППД)
 Абарона.
 Ажыццяўленне

прадстаўніцтва
інтарэсаў
асобаў, якія маюць права на БДПД, у судах,
іншых дзяржаўных органах, органах мясцовага
самакіравання, перад іншымі асобамі.

 Падача дакументаў працэсуальнага характару.
Права на БДПД маюць АСОБНЫЯ КАТЭГОРЫІ
АСОБАЎ,
вызначаныя
ў
Законе
Украіны
«Аб бясплатнай прававой дапамозе» (далей – Закон).
Перш за ўсё гэта малазабяспечаныя асобы і асобы
з інваліднасцю, даход якіх не перавышае ўсталяваную
Законам мяжу, ветэраны вайны і іншыя асобы, на якіх
распаўсюджваецца дзеянне Закона Украіны «Аб статусе
ветэранаў вайны, гарантыях іх сацыяльнай абароны»,
ўнутрана перамешчаныя асобы, дзеці, асобы, пацярпелыя
ад хатняга гвалту ці гвалту па прыкмеце полу, і іншыя
катэгорыі вызначаныя Законам. Для пацвярджэння
права на БДПД асобай прадастаўляюцца адпаведныя
дакументы.
Заява на прадастаўленне БДПД складаецца
на дзяржаўнай мове.

ПРАДАСТАЎЛЕННЕ ПРАВАВЫХ
КАНСУЛЬТАЦЫЙ
 Праз адзіны кантакт-цэнтр 0 800 213 103.
 У любым мясцовым цэнтры або офісе юрыдычнай
дапамогі.

 Падчас

пунктаў.

працы

мабільных

і

дыстанцыйных

Такія выязныя прыёмы праводзяцца ў аддаленых вёсках,
пасёлках, аб’яднаных тэрытарыяльных супольнасцях, лячэбных
і навучальных установах, цэнтрах занятасці і цэнтрах
прадастаўлення адміністрацыйных паслуг, вайсковых частках
і шпіталях і г.д. Асобы з інваліднасцю, адзінокія асобы, пажылыя
людзі з абмежаванымі фізічнымі магчымасцямі, асобы, якія
не могуць самастойна перасоўвацца, могуць атрымаць
адрасную бясплатную прававую дапамогу (далей – БПД).

ПРЫЗНАЧЭННЕ АДВАКАТА/
СУПРАЦОЎНІКА ЦЭНТРУ
У ГРАМАДЗЯНСКІХ І АДМІНІСТРАТЫЎНЫХ СПРАВАХ
для прызначэння адваката / супрацоўніка цэнтру для
ажыццяўлення прадстаўніцтва інтарэсаў асобаў, якія
маюць права на БДПД, а менавіта ў судах, і падачы
дакументаў працэсуальнага характару варта звярнуцца
да любога мясцовага цэнтру (незалежна ад рэгістрацыі
месца жыхарства або месца знаходжання).
Звярнуцца за БПД можна як асабіста, так і праз
ўпаўнаважанага прадстаўніка.
АБ ЗАТРЫМАННІ АБО АРЫШЦЕ праз адзіны
кантакт-цэнтр
паведамляецца
рэгіянальны
цэнтр
для прызначэння адваката.
У КРЫМІНАЛЬНЫМ ПРАЦЭСЕ адвакат сістэмы БПД
прыцягваецца для ажыццяўлення абароны па прызначэнні
ў прадугледжаных законам выпадках.
Падазраванаму, абвінавачанаму ў крымінальным працэсе,
які з-за адсутнасці сродкаў або па іншых аб’ектыўных
прычынах не можа прыцягнуць абаронцу самастойна, варта
заявіць хадайніцтва аб прыцягненні абаронцы. Хадайніцтва
адрасуецца пракурору, следчаму або следчаму суддзе
або суду.
Пацярпелыя і сведкі ў крымінальным працэсе маюць права
атрымаць БДПД, калі яны адносяцца да адной з катэгорый
асобаў, вызначаных законам.
Асуджаныя да пакарання ў выглядзе пазбаўлення волі,
ўтрымання ў дысцыплінарным батаьёне вайскоўцаў
або абмежавання волі маюць права на БДПД.

НАЯЎНЫЯ АБМЕЖАВАННІ
І УМОВЫЯ
БДПД асобным суб’ектам права прадастаўляецца
НЕ БОЛЬШ 6 РАЗОЎ на працягу бюджэтнага
года і не больш як па шасці даручэннях/загадах
адначасова.
У выпадку прыцягнення асобай іншага (прыватнага)
абаронцы або прадстаўніка па справе, у якой
прадастаўляецца БДПД, прадастаўленне такой дапамогі
спыняецца.
У прадастаўленні БДПД можа быць адмоўлена
ў выпадку адсутнасці права на такую дапамогу,
калі патрабаванні аб абароне або аднаўленні
правоў з’яўляюцца неправамернымі, і ў іншых
прадугледжаных законам выпадках.

ЯКАСЦЬ БЯСПЛАТНАЙ
ПРАВАВОЙ ДАПАМОГІ
Пры
прадастаўленні
БДПД
абавязковым
з’яўляецца
выкананне
устаноўленых
СТАНДАРТАЎ ЯКАСЦІ прадастаўлення такой
дапамогі.
Ацэньваюць якасць аказання адвакатамі БДПД камісіі,
створаныя саветамі адвакатаў рэгіёнаў.
Скардзіцца на няякасную прававую дапамогу адваката
варта ў савет адвакатаў адпаведнага рэгіёну.
У выпадку неналежнага, на думку кліентаў,
стаўлення з боку супрацоўнікаў цэнтраў
або адвакатаў, якія прадстаўляюць БДПД,
неправамерных патрабаванняў па аплаце
аказаных прававых паслуг і г.д. належыць
паведаміць адпаведны цэнтр.
Кліенты самастойна плацяць судовы збор, правядзенне
экспертыз, паштовыя выдаткі і г.д. ў адпаведных
працєдурах.

АДЗІНЫ КАНТАКТ-ЦЭНТР
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