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Захист прав та дискримінація
9.1 Захист прав
310. Цілком можливо, для іноземного громадянина до суду, щоб захистити свої
права?
Так, так само, як італійські громадяни. Якщо ви знаходитесь в нелегальному становищі,
звернутися до суду для захисту своїх прав не перешкоджає державі, щоб застосувати
видалення з території держави, за винятком особливих випадків.
311. Перед якими органами можу захистити мої права?
У судах оборони Італії через адвоката.
312. Як організована італійська системи правосуддя?
Ми можемо виділити кілька судів, в які захищають свої права: цивільного суду,
кримінального та адміністративного права, юрисдикція якої регулюється законами
італійської держави.
313. Хто є суддею?
Він є почесним суддею, якому ви можете звернутися до вирішення дрібних
адміністративних спорів, які не перевищують певне значення (наприклад, суперечки
кондомініуму), приймає рішення про спори, пов'язані з правилами дорожнього руху, має
обмежені знання та перевіряє кримінальні положення префекта на висилки з території
держави, і заходи з метою депортації або затримання в центрі тимчасового розміщення
виданої начальником.
314. До якого суду я повинен йти на питання, пов'язані з моєї прописки?
Окружний адміністративний суд і, якщо необхідно, можна оскаржити рішення цього суду
перед Державною радою, який базується у Римі
315. Скільки коштує бути позивачем і відповідачем?
Є фіксовані витрати, пов'язані з типом спір, який ви просуваєте до яких додаються до
вартості оборони, підготовлений його адвоката. У кожному разі, італійська держава
гарантує кожному право захищати себе і захистити свої права, так і в відсутність
необхідних фінансових ресурсів у вас буде доступ до безкоштовної юридичної допомоги
за рахунок держави відповідно до умов, встановлених законами штату.
316. Якщо я не можу дозволити собі найняти адвоката, у мене буде адвоката?
Ні, держава гарантує вам можливість бути представленим адвокатом довіри за вашим
вибором, ammettendoti на адвоката за рахунок держави, якщо ви регулярно і, якщо це не
перевищують дохід межах, встановлених законом: це необхідно, щоб ви володар річного
оподатковуваного доходу, в результаті останнього твердження, що не перевищує 10
766,33 євро (липень 2012).
317. На мене заявили і не маю адвоката, як я можу зробити?
У цьому випадку вам буде призначений державний захисник, вибраний у спеціальний
список. При перевищенні доходів вимогам і ви не можете звернутися за правовою
допомогою, вам доведеться платити йому неустойку за несвоєчасне згідно тарифів.
318. Що станеться, якщо я не можу зрозуміти суддю?

Я маю право призначити перекладача, який перекладає документи суду на моєму мовою.
Вартість перекладача може бути покладено на державу, якщо моє фінансове становище
дозволяє мені доступ до безкоштовної юридичної допомоги за рахунок італійської
держави.
1.2

Дискримінація
319. Я чув, що є закон, який захищає від дискримінації. Але що саме мається на увазі
в законі як акт дискримінації?
Будь-яка поведінка, яке являє собою дискримінацію, прямо або побічно, за участю
розрізнення, виняток, обмеження або перевагу, основані на ознаках раси, кольору шкіри,
родового, національного чи етнічного походження, вірувань і релігійних практик, і яке
має на меті або наслідком знищення або применшення визнання, використання чи
здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній,
соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.
320. Як я можу захистити себе перед обличчям актів дискримінації з боку приватного
чи державного управління?
Чи можу я піти в цивільний суд, через адвоката, попросивши, щоб судові постанови
припинення шкідливого поведінки і приймати будь-які інші заходи відповідно з
обставинами, для усунення ефекту дискримінації.
321. Я є жертвою дискримінації, але я боюся, щоб повідомити. Що я можу зробити?
Об'єднаннях вступив в спеціальному журналі на кафедрі рівних можливостей під
головуванням Ради Міністрів мають право звернутися до суду від імені, від імені або в їх
підтримку оподатковуваним особою дискримінації за расовою або етнічною ознакою.
322. Я є жертвою дискримінації на роботі. Що я можу зробити?
Профспілки можуть звернутися до суду для захисту жертв дискримінації, у випадках коли
роботодавець застосовує дискримінацію.

