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Федерално министерство 
на Правосъдието 

Информира: 
_____________________________________________________________________ 

 
Дежурна  Правна помощ 

(„Спешно телефонно обаждане на Съдебни Защитници”) 
 
 
Всеки Обвинен в едно Наказателно производство има Право, да има един 

Съдебен Защитник (§ 58 StPO). 

 Ако  сте задържани, като Обвиняема/Обвиняем  в едно Наказателно 

производство или сте въведени в  незабавен Разпит. Освен ако изрично не се 

откажете от него, преди Вашия Разпит  имате  възможност да се обадите или да 

упълномощите  един Съдебен Защитник. За тази цел работи Австрийската 

Адвокадска камара въз Основа на едно Споразумение с Федералното 

министерство на Правосъдието да въведе една  дежурна Правна помощ 

(„Спешно телефонно обаждане на Съдебни  защитници”). Ако Вие нямате свой 

избран  съдебен Защитник или избрана съдебна Защитничка, Вие можете, чрез  

тая дежурна Правна помощ  да се свържете  с един „съдебен Защитник от   

службата за Правна помощ”. Тази служба за Правна помощ  можете да ползвате 

при следните условия: 

Тая Дежурна Правна услуга  включва едно телефонно, поискване  на 

Обвиняемия/та също една лична Консултация с един Адвокат или Адвокатка, ако 

е необходимо Правна помощ, по време на разпит  (§§ 164 или 174 ал. 1 StPO)  

както и  други действия необходими за подходящата защита (например  подаване 

на Заявление за Адвокат на правна помощ в съда, и др.). За тази цел 

Австрийската Адвокатска камара има Редовен сервизен номер („гореща” линия) 

телефонна линия, работеща без почивка, която е заета всекидневно  от 0:00 до 

24:00 Часа  и незабавно можете да се свържете с един Адвокат или Адвокатка. 

Даденото ви Упълномощение в Рамките надежурна Правна услуга   важи до 

вашето освобождаване от Затвора или налагането на Предварително задържане. 

Разбира се Вие можете  да упълномощите Адвокат/Адвокатка  и след това 

определено време. 

 

 



Първата  телефонна консултация с един Съдебен Защитник или една Съдебна 

Защитничка  е безплатна. 

В Рамките  на този телефоннен разговор, ще бъдете също конкретно 

информирани  за Начина, Размера и евентуалните Разходи за Услугите, които са 

направени  в Рамките на  Дежурна Правна услуга. 

 

Телефонна линия: 0800 376 386 
__________________________________________________________ 


