وزارة العدل اﻹتحادية تبلغ

الخدمة القضائية اﻹحتياطية
)"مﻛالمة ال مدافع الطارئ"(
محام للدفاع )وفقا للمادة  58من قانون اﻹجراءات الجنائي(.
لكل شخص متهم في إجراء جنائي الحق في إختيار
ٍ

لقد تم القبض عليك كمشتبه به في إجراء جنائي ،أو بنا ًء على مذكرة توقيف أوروبية ،أو بنا ًء على طلب تسليم ،أو تم استحضارك
لﻼستجواب الفوري .طالما أنك لم تتنازل صراحة عن ذلك ،يجب إتاحة الفرصة لك ﻹخطار محامي الدفاع وإشراكه وتفويضه قبل
استجوابك .لهذا الغرض تدير غرفة المحامين النمساوية خدمة قانونية إحتياطية على أساس اتفاق مع وزارة العدل اﻻتحادية )"إتصال
مدافع طارئ"( .إذا لم تقدم طلب إشتراك محامي دفاع تم إختياره حراً يمكنك اﻻتصال بـ "محامي دفاع على أهبة اﻻستعداد" عبر
الخدمة اﻻستعدادية .هذه الخدمة اﻻحتياطية متاحة لك في الظروف التالية:
يشمل واجب الخدمة اﻹستعدادية اﻹحتياطية إستشارة هاتفية )أو إذا طلب المتهم بذلك ،أيضا استشارة شخصية( مع محام ،وإذا لزم اﻷمر
مساعدة دفاعية أثناء اﻻستجواب )المادتان  164أو  ،174الغقرة  1من قانون اﻹجراءات الجنائية( باﻹضافة إلى اﻹجراءات اﻷخرى
المطلوبة للدفاع المناسب )مثل تقديم طلب ﻹضافة مستشار مساعدة قانونية إلى المحكمة  ،إلخ .(.ولهذا الغرض تعمل غرفة المحامين
النمساوية عبر رقم هاتف خدمة إحتياطية يومية )"الخط الساخن" (Hotline/الذي يعمل يوميًا من منتصف الليل إلى منتصف الليل )أي
بمحام على الفور.
 24ساعة( ويمكن استخدامه لﻼتصال
ٍ
يعتبر التفويض الممنوح في الخدمة اﻹستعدادية ملغيا مع إطﻼق سراحك من الحجز أو إدامة فرض الحجز اﻹحتياطي /أو التسليم أو
التحويل إلى جهة أخرى .أنك بالطبع حر في تخويل المحامي بعد هذه الفترة الزمنية أيضا.
أول استشارة هاتفية مع محامي الدفاع ﻻ تﻛلفك شيئ ًا!
ضمن إطار هذه المكالمة الهاتفية سيتم إعﻼمك بشكل خاص بنوع الخدمات ونطاقها وأي تكاليف للخدمات التي يمكن تقديمها كجزء من
الخدمة القانونية اﻹستعدادية اﻹحتياطية.
على أي حال فأن التمثيل عنك هو مجاني في حالة إستجوابك عند الشرطة من قبل محامي الدفاع في الخدمة اﻹستعدادية اﻻحتياطية إذا:


كنت أعمى ،أو أصم ،أو أخرس ،أو ما يمكن مقارنته بذلك ،أو تعاني من مرض نفسي أو ضعف مماثل )المادة  ،61الفقرة
1

 ،2البند الثاني من قانون اﻹجراءات الجنائية( أو إذا كنت شابًا تحت السن القانوني )من سن  14إلى  17سنة( ،وكذلك


1

إذا لم يكن بإمكانك تحمل تكاليف محامي الدفاع المختار حرا.

الشاب تحت السن القانوني هو الشخص الذي بلغ من العمر  14عا ًما ولكن ليس  18عا ًما .تكتمل السنة الرابعة عشرة من العمر عند حلول عيد الميﻼد الرابع عشر.

يﺒقى المرء شابًا من منتصف الليل في اليوم الذي يلي عيد ميﻼدك الرابع عشر حتى منتصف الليل في يوم عيد ميﻼدك الثامن عشر.

في هذه الحالة يمكنك طلب تعيين محام خاص بك في إطار الخدمة القانونية اﻹستعدادية اﻹحتياطي .إذا أنك كنت شابًا تحت السن
القانوني 2ﻻ يمكنك اﻻستغناء عن المدافع في وضع اﻻستعداد .يرجى المﻼحظة أن اﻻدعاء الكاذب بأنه ﻻ يمكنك تحمل تكاليف محامي
الدفاع الذي يتم اختياره حرا يؤدي إلى التزام بسداد! التي نشأت عن اﻹجراء.
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محام في وضع اﻻستعداد هو مجاني بدون مقابل عند استجوابك حول ظروف اﻻحتجاز السابق للمحاكمة أو حول التسليم إلى جهة
في أي حال ،فإن التمثيل من قﺒل
ٍ

أخرى أو اﻻستسﻼم من قﺒل جهة أخرى إذا لم تتمكن من تحمل تكاليف محامي الدفاع المختار حرا .إذا كنت شابًا تحت السن القانوني ،فإن هذا ينطﺒق أيضًا إذا كان
اﻻلتزام بدفع تكاليف الدفاع سيجعل تقدمك أكثر صعوبة ،أو إذا كانت متطلﺒات المادة  ،61الفقرة  2من قانون اﻹجراءات الجنائية تنطﺒق.

