
სამართლებრივი დახმარება, 
რომელიც ყველასათვის 

გარანტირებულია

უფასო სამართლებრივი დახმარების 
უფლება - გარანტირებულია უკრაინის 
კონსტიტუციით და საშუალებას 
აძლევს ყველას უფასო პირველადი 
სამართლებრივი დახმარების მიღების 
შესაძლებლობას, აგრეთვე გარკვეული  
კატეგორიის პირებს უფასო მეორედი 
სამართლებრივი დახმარების 
მიღების შესაძლებლობას, კანონით 
გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

რეგიონალური და ადგილობრივი 
უფასო მეორადი სამართლებრივი 
დახმარების გაწევის ცენტრების 
მუშაკებისა და ადვოკატების 
მიერ გაწეული სამართლებრივი 
მომსახურების საფასურს იხდის 
სახელმწიფო. 
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მთარგმნელის / სურდომთარგმნელის 
მოწვევა

სასამართლოში საქმის განხილვაში მონაწილე პირებს, 
უფლება აქვთ განახორციელონ ზეპირი  პროცესუალური 
მოქმედება მშობლიურ ენაზე. მათ,  სახელმწიფოს ხარჯზე, 
ეძლევათ მთარგმნელის მომსახურებით სარგებლობის 
გარანტია, აგრეთვე სასამართლო დოკუმენტების 
მშობლიურ ენაზე თერგმანში მიღების გარანტია.  

მეორადი უფასო სამართლებრივი დახმარების გაწევისას, 
ამდაგვარი უფლების მქონე პირებისთვის, რომლებიც არ 
ფლობენ სახელმწიფო ენას ან / და არიან ყრუმუნჯები 
მთარგმნელის მოწვევა ხორციელდება მუსდ აღმოჩენის 
ცენტრის მიერ. 

სამართალწარმოების მონაწილის მიერ სახელმწიფო 
ენის არ ფლობის ფაქტი დგინდება სასამართლოს 
მიერ.

მთარგმნელი დაიშვება სასამართლოს 
გადაწყვეტილებით, საქმეში მონაწილე პირის 
განცხადების საფუძველზე.

კანონით არ არის გათვალისწინებული 
მთარგმნელის / სურდომთარგმნელის მოწვევა 
სამართლებრივი კონსულტაციის მისაცემად ან 
სხვა, პირველადი სამართლებრივი დახმარების 
აღმოსაჩენად.

Грузинська / ქართული ენა



 � სამართლებრივი ინფორმაციის, კონსულტაციების 
მიცემა და სამართლებრივი საკითხების განმარტება.

 � განცხადებების, საჩივრებისა და სხვა სამართლებრივი 
ხასიათის დოკუმენტების შედგენა (პროცესუალური 
ხასიათის დოკუმენტების გარდა).

 � პირის მეორეადი უფასო სამართლებრივი დახმარების 
და მედიაციის მიღებაში დახმარება. 

 � ერთიანი კონტაქტ-ცენტრის მეშვეობით 0 800 213 103.
 � სამართლებრივი დახმარების ნებისმიერ ადგილობრივ 

ცენტრში ან  ბიუროში.
 � მობილური და დისტანციური პუნქტების მუშაობის 

დროს.

უპირველეს ყოვლისა ეს არის დაბალი შემოსავლის 
მქონე პირები და ინვალიდობის მქონე პირები, რომელთა 
შემოსავალი არ აღემატება კანონით დადგენილ ზღვარს, 
ომის ვეტერანები და სხვა პირები, რომლებზეც ვრცელდება 
„ომის ვეტერანების სტატუსის და მათი სოციალური 
დაცვის გარანტიების შესახებ“, კანონის მოქმედება, 
შიდა გადაადგილებული პირები, ბავშვები, ოჯახური 
ძალადობისაგან ან სქესობრივი ნიშნით დაზარალებული 
პირები  და კანონით დადგენილი სხვა  კატეგორიები. 
მუსდ-ს უფლების დასამტკიცებლად პირი წარადგენს 
შესაბამის დოკუმენტებს. 

სამოქალაქო და ადმინისტრაციულ საქმეებში მუსდ-ს 
უფლების მქონე პირის ინტერესების წარსადგენად, კერძოდ 
სასამართლოში, ცენტრის ადვოკატის / მუშაკის დასანიშმად, 
და საპროცესო ხასიათის დოკუმენტების შესადგენად საჭიროა 
ნებისმიერ ადგილობრივ ცენტრში მიმართვა (საცხოვრებელი 
ადგილის რეგისტრაციისა ან ადგილსამყოფელის მიუხედავად) 

იმ შემთხვევაში, თუ პირმა იმ საქმეში, რომელშიც მას 
მიეცემა მუსდ, მოიწვია სხვა (კერძო) დამცველი ან 
წარმომადგენელი, ამგვარი დახმარების აღმოჩენა წყდება. 

ადვოკატების მიერ მუსდ-ს გაწევის ხარისხს ამოწმებენ 
რეგიონების ადვოკატების საბჭოების მიერ შექმნილი კომისიები.
უხარისხო სამართლებრივი დახმარების შესახებ საჩივარის 
შეტანა შესაძლებელია შესაბამისი რეგიონის ადვოკატების 
საბჭოში.

კლიენტები თავისით იხდიან სასამართლო მოსაკრებელს, 
ექსპერტიზის ჩატარების საფასურს, საფოსტო გზავნილების 
საფასურს და სხვა სახის ხარჯებს შესაბამის საქმისწარმოებებში. 

დაკავების და დაპატიმრების შესახებ ერთიანი კონტაქტ-
ცენტრის მეშვეობით შეტყობინებული იქნება რეგიონალური 
ცენტრი ადვოკატის დასანიშნად
სისხლის სამართლის წარმოებაში დანიშნულებით დაცვის 
განსახორციელებლად, უსდ-ის სისტემის ადვოკატი ინიშნება 
კანონით გათვლისწინებულ შემთხვევებში სისხლის სამართლის 
წარმოებაში ეჭვმიტანილი, ბრალდებული, რომელსაც ფულადი 
სახსრების უქონლობის ან სხვა ობიექტური მიზეზების გამო, არ 
შეუძლია დამცველის აყვანა, უნდა განაცხადოს შუამდგომლობა 
დამცველის დანიშნვის შესახებ. შუამდგომლობა იგზავნება 
პროკურორის, გამომძიებლის ან გამომძიებელი მოსამართლეს 
სახელზე ან სასამართლოში. 
სისხლის სამართლის წარმოებაში არსებულ დაზარალებულებს 
და მოწმეებს უფლება აქვთ მიიღონ მუსდ იმ შემთხვევაში, თუ 
ისინი მიეკუთვმებიან კანონით გათვალისწინებულ პირთა 
კატეგორიას. 
თავისუფლების აღკვეთის სახით, ან თავისუფლების შეზღუდვის 
სახით შეფარდებული სასჯელის მქონე მსჯავრდებულებს, 
დისციპლინარულ ბატალიონში დაკავებულ ჯარისკაცების აქვთ  
მუსდ მიღების უფლება.

ამგვარი გასვლითი მიღებები ტარდება დაშორებულ სოფლებში, დაბებში, 
გაერთიანებულ ტერიტორიულ თემებში, სამედიცინო და საგანმანათლებლო 
დაწესებულებებში, დასაქმების ცენტრებში და ადმინისტრაციული მომსახურების 
აღმოჩენის დაწესებულებებში, სამხედრო ნაწილებში, ჰოსპიტალებში და ა.შ. 
ინვალიდობის მქონე პირებს, მართოხელა პირებს, მოხუცებს, შეზღუდული 
ფიზიკური შესაძლებლობების მქონე პირებს, ადამიანებს, რომლებსაც არ 
შეუძლიათ დამოუკიდებლად გადაადილება, უფლება აქვთ მიიღონ სამისამართო 
უფასო სამართლებრივი დახმარება (შემფგომში – უსდ). 

 � დაცვა.
 � მუსდ-ს უფლების მქონე პირის ინტერესების წარდგენა 

სასამართლოებში, სხვა სახელმწიფო ორგანოებში, 
ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებში, სხვა 
პირების წინაშე. 

 � პროცესუალური ხასიათის დოკუმენტების შედგენა.

პირველადი უსაფო სამართლებრივი 
დახმარება (პუსდ)

სამართლებრივი კონსულტაციების 
მიცემა

არსებული პირობები და 
შეზღუდვები

უფასო სამართლებრივი დახმარების 
ხარისხი

ცენტრის მუშაკის  /  ადვოკატის 
დანიშნვა

მეორადი უფასო სამართლებრივი 
დახმარება (მუსდ)

ნებისმიერ პირს უფლება აქვს მიიღოს პუსდ

სამართლის ცალკეული სუბიექტებისათის 
მუსდ აღმოჩენა შესაძლებელია არაუმეტეს 
6-ჯერ საბიუდჯეტო წელიწადში და არაუმეტეს 
ექვსი მინდობილობის / ბრძანების საფუძველზე 
ერთდროულად.

მუსდ-ის აღმოჩენის დროს აუცილებელი არის 
ამგვარი დახმარების დადგენილი ხარისხის 
სტანდარტების დაცვა. 

მუსდ-ს უფლება აქვთ ცალკეული კატეგორიების 
პირებს, რომლებიც დადგენილია უკრაინის კანონით 
„უფასო სამართლებრივი დახმარების შესახებ“ 
(შემდგომში – კანონი)

კონსულტაციების და სამართლებრივ საკითხებში 
განმარტებების მისაღებად არ არის აუცილებელი 
პირადობის დამადასტურებელი საბუთის წარდგენა. 

პირს შეიძლება უარი უთხრან მუსდ-ის აღმოჩენაზე 
იმ შემთხვევაში, თუ მას არ გააჩნია ამგვარი 
დახმარების მიღების უფლება, თუ დაცვის ან 
უფლებების განახლების მოთხოვნა უსამართლოა 
და სხვა, კანონით გათალისწინებულ შემთხვევეში. 

კლიეტის აზრით, მუსდ აღმოჩენის ცენტრების 
მუშაკების ან ადვოკატების მხრიდან არასათანადო 
დამოკიდებულების შემთხვევაში, არამართლზომიერი 
მოთხოვნების შემთხვევაში, ან გაწეული 
სამართლებრივი მომსახურებისთვის ფულადი 
თანხის უკანონოდ მოთხოვნის შემთხვევაში და სხვა, 
უნდა იქნეს შეტყობინებული შესაბამისი ცენტრი.

უსდ-ს მისაღებად შეგიძლიათ მიმართოთ უშუალოდ 
პირადად, ან უფლებამოსილი წარმომადგენელის 
საშუალებით. 

განცხადება მუსდ-ს მიღების შესახებ უნდა იყოს 
შედგენილი სახელმწიფო ენაზე. 
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