
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΠΟΥ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ 

ΚΡΑΤΟΣ 

Το δικαίωμα της παροχής της δωρεάν 
βασικής νομικής συνδρομής εγγυάται 
την ευκαιρία του καθενός να λάβει την 
δωρεάν νομική συνδρομή σύμφωνα 
με το Σύγταγμα της Ουκρανίας, καθώς 
και την δυνατότητα για μια ορισμένη 
κατηγορία προσώπων να λάβει την 
δωρεάν δευτερεύουσα νομική συνδρομή 
σε περιπτώσεις που ορίζει η Νομοθεσία 
της Ουκρανία. 

Οι νομικές υπηρεσίες που παρέχονται 
από τους δικηγόρους και υπαλλήλους 
των περιφερειακών και αστικών κέντρων 
για την παροχή δωρεάν δευτερεύουσας 
νομικής συνδρομής, καταβάλλονται από 
το κράτος. 

[www.legalaid.gov.ua]

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΝ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ/ΤΟΝ 
ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΤΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε δικαστικές διαδικασίες 
έχουν το δικαίωμα να διεξάγουν διαδικασίες προφορικά 
στη μητρική τους γλώσσα. Εξασφαλίζεται η δυνατότητα 
να χρησιμοποιηθούν οι υπηρεσίες ενός διερμηνέα εις 
βάρος του κράτους, να λάβουν δικαστικά έγγραφα στη 
μετάφραση στη δική τους γλώσσα.

Όταν παρέχεται η δωρεάν δευτερεύουσα νομική συνδρομή 
στα άτομα που έχουν το δικαίωμα τέτοιας βοήθειας και δεν 
μιλούν την κρατική γλώσσα ή/και είναι κωφά ή κωφάλαλα,  
ο διερμηνέας εμπλέκεται από κέντρα παροχής της ΔΔΝΣ.

Το γεγονός ότι ο συμμετέχων της διαδικασίας 
δεν μιλάει την κρατική γλώσσα υπόκειται στον 
προσδιορισμό του δικαστηρίου.

Ο διερμηνέας επιτρέπεται με δικαστική απόφαση 
μετά από μια αίτηση του προσώπου που εμπλέκεται 
στην υπόθεση.

Η νομοθεσία δεν προβλέπει συμμετοχή του  
διερμηνέα / διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας για την 
παροχή νομικών συμβουλών ή άλλων τύπων βασικής 
νομικής συνδρομής.

Грецька / Ελληνική γλώσσα



 � Παροχή νομικών πληροφορίων, διαβουλεύσεων και 
νομικών διευκρινίσεων.

 � Υποβολή αιτήσεων, καταγγελίων και άλλων εγγράφων 
της νομικής φύσης (εκτός από τα έγγραφα διαδικαστικού 
χαρακτήρα). 

 � Παροχή συνδρομής για την πρόσβαση ενός προσώπου 
σε δευτερεύουσα νομική συνδρομή, καθώς και σε 
διαμεσολάβηση. 

 � Μέσω ενός ενιαίου κέντρου επικοινωνίας – 0 800 
213 103.

 � Σε οποιοδήποτε τοπικό κέντρο ή γραφείο της νομικής 
συνδρομής.

 � Κατά τη λειτουργία των κινητών και απομακρυσμένων 
μονάδων.

Πρώτα απ ‘όλα, πρόκειται για τα άπορα άτομα και άτομα με 
ειδικές ανάγκες, των οποίων το εισόδημα δεν υπερβαίνει 
το όριο που ορίζει ο Νόμος· οι βετεράνοι πολέμου και άλλα 
άτομα, που καλύπτονται από το Νόμο της Ουκρανίας «Περί του 
καθεστώτος των βετεράνων πολέμου, εγγυήσεων κοινωνικής 
προστασίας τους», εσωτερικά εκτοπισμένα άτομα, παιδιά, 
άτομα, που έχουν υποφέρει από την ενδοοικογενειακή βία ή 
βία με βάση το φύλο, και από άλλες περιπτώσεις που ορίζει ο 
Νόμος. Για να επιβεβαιωθεί ένα άτομο το δικαίωμα παροχής 
της ΔΔΝΣ, πρέπει να καταθέτει τα σχετικά έγγραφα.

ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ pγια 
διορισμό του δικηγόρου/υπαλλήλουτου κέντρου με σκοπό την 
εκπροσώπηση των συμφερόντων των προσώπων που έχουν 
δικαίωμα της ΔΔΝΣ, συμπεριλαμβανομένων των δικαστηρίων, 
καθώς και στη σύνταξη διαδικαστικών εγγράφων, πρέπει να 
επικοινωνήσετε με οποιοσδήποτε τοπικό κέντρο (ανεξάρτητα 
από τον τόπο κατοικίας ή τον τόπο διαμονής). 

Σε περίπτωση συμμετοχής άλλου (ιδιωτικού) συμβούλου  
ή αντιπροσώπου σε μια περίπτωση στην οποία παρέχεται 
η ΔΔΝΣ, η παροχή τέτοιας βοήθειας τερματίζεται.

Οι επιτροπές, που δημιουργήθηκαν από τα συμβούλια 
δικηγόρων περιφερειών, αξιολογούν την ποιότητα παροχής 
της ΔΔΝΣ.
Οι καταγγελίες για τη ανεπαρκή νομική βοήθεια του 
δικηγόρου πρέπει να υποβάλλονται στο συμβούλιο των 
δικηγόρων της αντίστοιχης περιφέρειας.

Στις κατάλληλες διαδικασίες, οι πελάτες καταβάλλουν 
ανεξάρτητα τα δικαστικά τέλη, διεξαγωγές εξετάσεων, 
ταχυδρομικά έξοδα, κλπ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΗΣΗ Ή ΣΥΛΛΗΨΗ μέσω ενός ενιαίου κέντρου 
επικοινωνίας κοινοποιείται το περιφερειακό κέντρο για τον 
διορισμό του δικηγόρου. 
ΣΤΙΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ο δικηγόρος του συστήματος 
ΔΠΣ εμπλέκεται στην προστασία σε περιπτώσεις που 
προβλέπονται από το Nόμο. 
Ένας ύποπτος, κατηγορούμενος για ποινική δίωξη, ο οποίος, 
ελλείψει κεφαλαίων ή για άλλους αντικειμενικούς λόγους, δεν 
μπορεί να εμπλέξει μόνο τον δικηγόρο, πρέπει να υποβάλει μια 
αίτηση υπεράσπισης.
Η αίτηση απευθύνεται στον εισαγγελέα, στον ανακριτή ή στον 
δικαστή διερεύνησης ή απλά στο δικαστήριο.
Τα θύματα και οι μάρτυρες σε ποινικές διαδικασίες έχουν το 
δικαίωμα να λαμβάνουν την ΔΔΝΣ αν ανήκουν σε μία από τις 
κατηγορίες ατόμων που ορίζει ο νόμος.
Καταδικασθέντες με τη μορφή στέρησης της ελευθερίας, 
κράτησης στο πειθαρχικό τάγμα στρατιωτών ή στους 
περιορισμούς ελευθερίας, έχουν δικαίωμα παροχής της ΔΔΝΣ.

Τέτοιες υποδοχές πραγματοποιύνται σε απομακρυσμένα χωριά, πόλεις, 
ενωμένες εδαφικές κοινότητες, ιατρικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα, 
κέντρα της απασχόλησης και των διοικητικών υπηρεσιών, στρατιωτικές 
μονάδες και νοσοκομεία, κ.λπ. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι 
μόνοι άνθρωποι, ηλικιωμένα άτομα, άτομα με ειδικές ανάγκες που 
δεν μπορούν να μετακινούνται ανεξάρτητα, έχουν δυνατότητα να 
λαμβάνουν δωρεάν στοχοθετημένη νομική βοήθεια (εφεξής – ΔΠΣ).

 � Προστασία.
 � Εκπροσώπηση συμφερόντων των προσώπων που 
έχουν το δικαίωμα να λάβουν ΔΔΝΣ στα δικαστήρια 
και άλλα κρατικά όργανα, στους οργανισμούς της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, και από άλλους προσώπους. 

 � Σύνταξη των διαδικαστικών εγγράφων.

ΔΩΡΕΑΝ ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΔΒΝΣ)

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ 
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΝ 
ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ/
ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΔΩΡΕΑΝ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΝΟΜΙΚΗ 
ΣΥΝΔΡΟΜΗ (ΔΔΝΣ)

ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΩΠΟ έχει το δικαίωμα  
να λάβει ΔΒΝΣ.

Η ΔΔΝΣ παρέχεται όχι περισσότερο από 6 φορές σε 
μεμονωμένες νομικές οντότητες κατά τη διάρκεια 
του οικονομικού έτους και όχι περισσότερο από έξι 
οδηγίες/εντολές ταυτόχρονα. 

Κατά την παροχή της ΔΔΝΣ είναι απαραίτητο να 
τηρηθούν τα καθιερωμένα ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 
παροχής τέτοιας συνδρομής.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ έχουν 
το δικαίωμα παροχής της ΔΔΝΣ, πού εξασφαλίζεται 
από το Νόμο της Ουκρανίας «Περί της δωρεάν νομικής 
συνδρομής» (εφεξής – ο Νόμος).

Για να λάβετε συμβουλές ή διευκρινίσεις σχετικά 
με τα νομικά ζητήματα, δεν είναι απαραίτητο να 
παράσχετε τα έγγραφα ταυτότητάς σας.

Η παροχή της ΔΔΝΣ μπορεί να απορριφθεί αν 
το άτομο δεν έχει δικαίωμα τέτοιας συνδρομής, 
εάν οι απαιτήσεις προστασίας ή αποκατάστασης 
δικαιωμάτων είναι παράνομες, καθώς και σ’άλλες 
περιπτώσεις που προβλέπονται από το Νόμο.

Κατά την γνώμη των πελάτων, στην περίπτωση 
της απρεπούς συμπεριφοράς από την πλευρά 
υπαλλήλων των κέντρων ή δικηγόρων, οι οποίοι 
παρέχουν την ΔΔΝΣ, καθώς και στην περίπτωση των 
παράνομων απαιτήσεων για πληρωμή των νομικών 
υπηρεσιών, κλπ., θα πρέπει να ειδοποιήσετε το 
κατάλληλο κέντρο.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για παροχή της 
ΔΠΣ προσωπικά, και μέσω εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου.

Η αίτηση για παροχή της ΔΔΝΣ συντάσσεται σε 
επίσημη γλώσσα της Ουκρανίας.

[ 0 800 213 103
όλο το εικοσιτετράωρο • δωρεάν στην Ουκρανία
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