
PRÁVNA POMOC
GARANTOVANÁ ŠTÁTOM

Právo na bezplatnú právnu pomoc  
to je zaručená Ústavou Ukrajiny možnosť 
pre každého získať bezplatnú primárnu 
právnu pomoc, ako aj таmožnosť  
pre určitú kategóriu osôb získať 
bezplatnú sekundárnu právnu v prípadoch 
ustanovených zákonom. 

Právne služby poskytované právnikmi  
a zamestnancami regionálnych  
a miestnych stredísk na poskytovanie 
bezplatnej sekundárnej právnej pomoci 
hradí štát.

[www.legalaid.gov.ua]

ZAPOJENIE TLMOČNÍKA/ TLMOČNÍKA 
POSUNKOVÉHO JAZYKA 

Osoby zúčastnené na súdnom konaní majú právo robiť 
všetky ústne procesné úkony v ich rodnom jazyku. 
Zaručujú im možnosť využívať služby tlmočníka  
na úkor štátu, prijímať súdne písomnosti v preklade do 
ich materského jazyka! Skutočnosť, že účastník konania 
neovláda štátny jazyk, podlieha súdnemu rozhodnutiu.

Pri poskytovaní bezplatnej sekundárnej právnej pomoci 
subjektom práva na takúto pomoc, ktorí neovládajú 
štátny jazyk a/alebo sú hluchí alebo hluchonemí, tlmočník 
je zapojený strediskami pre poskytovanie BSPP.

Skutočnosť, že účastník konania neovláda štátny 
jazyk, podlieha súdnemu rozhodnutiu.

Tlmočník je povolený na základe žiadosti 
účastníka konania nariadením súdu.

Legislatíva nestanovuje zapojenie tlmočníkov/ 
tlmočníkov posunkového jazyka na poskytovanie 
právneho poradenstva alebo iných druhov primárnej 
právnej pomoci.

Словацька / Slovenský



 � Poskytovanie právnych informácií, poradenstva  
a vysvetlenia právnych otázok. 

 � Vypracovanie žiadostí, sťažností a iných 
dokumentov právnej povahy (okrem dokumentov 
procesnej povahy).

 � Poskytovanie pomoci pre zabezpečenie prístupu  
k sekundárnej právnej pomoci a mediácii. 

 � Prostredníctvom jednotného kontaktného centra  
0 800 213 103. 

 � V ktoromkoľvek miestnom stredisku alebo 
kancelárii právnej pomoci. 

 � Počas práce mobilných a vzdialených stredísk.

To sú predovšetkým sociálne slabé osoby a osoby  
so zdravotným postihnutím, ktorých príjem nepresahuje 
stanovený zákonom limit, veteráni vojny a iné osoby,  
na ktoré sa vzťahuje zákon Ukrajiny  O postavení 
veteránov vojny, záruky ich sociálnej ochrany, 
osoby vysídlené v rámci krajiny, deti, osoby, trpiace 
domácim násilím alebo rodovo podmieneným násilím 
a iné kategórie určené zákonom. Na potvrdenie práva  
na BSPP osoba poskytuje príslušnú dokumentáciu.

V OBČIANSKYCH A ADMINISTRATÍVNYCH 
KONANIACH na vymenovanie advokáta/ 
zamestnanca strediska na zastupovanie záujmov 
osôb, ktoré majú právo na BSPP, najmä na 
súdoch, a vyplnenie procesných dokumentov  
je potrebné sa obrátiť na akékoľvek mestské stredisko 
(bez ohľadu na registráciu miesta bydliska alebo miesta 
pobytu).

V prípade zapojenia osobou  iného (súkromného) 
právneho zástupcuv v konaní, v ktorom sa poskytuje 
BSPP, poskytovanie takejto pomoci sa zastavuje. 

Komisie, ktoré tvoria rady advokátov v regiónoch, 
hodnotia kvalitu BSPP poskytovanej advokátmi.
Sťažnosti týkajúce sa právnej pomoci sdvokáta  
by sa mali predložiť rade advokátov príslušného regiónu.

Zákazníci samostatne platia súdne poplatky, vykonávanie 
skúšok, poštové náklady atď, v príslušných konaniach.

O ZADRŽANÍ ALEBO ZATKNUTÍ prostredníctvom 
jediného kontaktného strediska sa oznámi regionálne 
stredisko pre vymenovanie advokáta.
V TRESTNOM KONANÍ advokát systému BPP je zapojený 
na účely ochrany v prípadoch ustanovených zákonom. 
Podozrivý, obvinený z trestného konania, ktorý z dôvodu 
nedostatku finančných prostriedkov alebo z iných 
objektívnych dôvodov nemôže podať obhajcu sám, by mal 
požiadať o obhajcu. Žiadosť je adresovaná prokurátorovi, 
vyšetrovateľovi alebo vyšetrujúcemu sudcovi alebo súdu. 
Obete a svedkovia v trestných konaniach majú právo  
na BSPP, ak patria do jednej z kategórií osôb stanovených 
zákonom. 
Osoby odsúdené na trest odňatia slobody, zadržiavania  
v disciplinárnom batalióne vojenských osôb v obmedzenia 
slobody, majú právo na BSPP.

Takéto výjazdné prijímania sa konajú vo vzdialených dedinách, 
osadách, spojených územných celkoch, zdravotníckych  
a vzdelávacích inštitúciách, strediskách zamestnanosti a centrách 
pre poskytovanie administratívnych služieb, vojenských jednotiek  
a nemocníc atď. Osoby so zdravotným postihnutím, osamelé osoby, 
staršie osoby, osoby s obmedzenými fyzickými možnosťami, osoby, 
ktoré sa nemôžu pohybovať samostatne, môžu získať cielenú 
bezplatnú právnu pomoc (ďalej len BPP).

 � Ochrana. 
 � Zastupovanie záujmov osôb oprávnených na BSPP 
na súdoch, iných štátnych orgánoch, orgánoch 
miestnej samosprávy, pred inými osobmi. 

 � Vypracovanie procesných dokumentov.

BEZPLATNÁ PRIMÁRNA 
PRÁVNA POMOC (BPPP)

POSKYTOVANIE PRÁVNEHO 
PORADENSTVA 

MOŽNÉ OBMEDZENIA  
A PODMIENKY

KVALITA BEZPLATNEJ  
PRÁVNEJ POMOCI  

VYMENOVANIE ADVOKÁTA/
ZAMESTNANCA STREDISKA

BEZPLATNÁ SEKUNDÁRNA
PRÁVNA POMOC (BSPP)

AKÁKOĽVEK OSOBA má právo na BPPP.

BSPP určitým subjektom práva sa udeľuje NIE 
VIAC AKO 6-krát počas rozpočtového roka a nie 
viac ako podľa šestých príkazov / rozkazov naraz. 

Pri poskytovaní BSPP je povinné dodržiavanie 
stanovených ŠTANDARDOV KVALITY pre 
poskytovanie takejto pomoci.  

Právo na BSPP majú URČITÉ KATEGÓRIE OSÔB, 
definované v zákone Ukrajiny o bezplatnej právnej 
pomoci (ďalej len Zákon).

Na získanie konzultácií alebo objasnenia 
právnych otázok nie je potrebné poskytnúť 
doklady totožnosti.

Poskytnutie BSPP môže byť odmietnuté v prípade 
absencie práva na takúto pomoc, ak sú požiadavky 
na ochranu alebo obnovu práv sú protiprávne  
aj v iných prípadoch ustanovených zákonom.

V prípade nevhodného, podľa názoru zákazníkov, 
zaobchádzania zo strany zamestnancov 
stredísk alebo právnikov, ktorí poskytujú BSPP, 
nezákonných žiadostí o úhradu poskytnutých 
právnych služieb atď., musíte informovať príslušné 
stredisko. 

Môžete požiadať o BPP osobne alebo 
prostredníctvom splnomocneného zástupcu. 

Žiadosť o poskytovanie BSPP je v štátnom 
jazyku.

[ 0 800 213 103
nepretržite • zadarmo na Ukrajine

J E D N O  K O N TA K T N É  C E N T R U M


