اطالعیه وزارت دادگستری
خدمات مشاوره حقوقی تلفنی
)“ شماره اضطراری وکیل مدافع„(
.طبق پاراگراف  ۵۸قانون آیین دادرسی کیفری هر متهمی حق انتخاب یک وکیل مدافع را دارد
شما به عنوان مظنون در مراحل کیفری دستگیر شده اید یا برای بازجویی فوری مطرح شده اید .در
صورتی که صریحا ازداشتن وکیل صرف نظر نکنید ,قبل از بازپرسی امکان اطالع دادن و وکالت
دادن به یک وکیل مدافع را دارید .برای این منظور دفتر وکالی اتریش بر اساس توافق با وزارت
دادگستری در این راستا خدمات حقوقی به زنداناییان ارائه میدهد.اگر وکیل مدافع انتخاب نکردید ،می
توانید از طریق سرویس تماس تلفنی با "وکیل مدافع آماده به کار" تماس بگیرید .خدمات این سرویس
تحت شرایط زیرمیباشد

خدمات این سرویس شامل یک تماس تلفی و یا بنا به درخواست متهم  ،مشاوره شخصی با وكیل  ،در
صورت لزوم  ،كمك حقوقی در هنگام بازجویی طبق پاراگراف  ۱۶۴یا بند  ۱۷۴آیین دادرسی کیفری
و همچنین سایر اقدامات مورد نیاز برای دفاع مناسب (مانند ارسال درخواست برای مشاور حقوقی) در
.دادگاه  ،و غیره) میباشد
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برای این منظور  ،اتاق وکال اتریش یک شماره خدمات ژورنال ,سرویس تلفنی  ،که بیست و چهار
.ساعته و با سرویس تماس فوری با وکال میباشد را اداره می کند
در محدوده این سرویس خدماتی وکالت صادر شده با آزادی شما از بازداشتگاه یا تحمیل بازداشت
قبل از محاکمه فسخ (باطل ) تلقی می شود .البته شما آزاد هستید که وکالت خود را فراتر از این مقطع
.زمانی به وکیل خود بدهید
.اولین مشاوره تلفنی با یک وکیل مدافع هیچ هزینه مالی برای شما ایجاد نمی کند
درچهار چوب این تماس تلفنی شما در مورد نوع وکالت ,جزئیات و خدمات و همچنین هرگونه هزینه
.های پرداختی مطلع خواهید شد
وکالت شما در بازپرسی پلیس توسط وکیل مدافع تسخیری در شرایط زیر بدون هزینه و رایگان
.میباشد
اگر شما نابینا  ،ناشنوا  ،گنگ و یا با معلولیت جسمی باشید  ,و یا طبق پاراگراف  ۶۱بند ۲ز ۲قانون
آیین دادرسی کیفری از یک بیماری روانی یا اختالل عصبی رنج می برید
یا نو جوان بین  ۱۴تا  ۱۷سال هستید
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اگر شماهزینه انتخاب یک وکیل مدافع را ندارید
در این حالت  ،می توانید درخواست کنید که یک وکیل تسخیری وکالت شما را به عهده بگیرد
در صورتی که نوجوان هستید  ،نمی توانید از داشتن وکیل مدافع تسخیری صرف نظرو خودداری
کنید . .لطفا توجه داشته باشید که ادعای دروغین شما مبنی بر اینکه نمی توانید یک وکیل مدافع
خصوصی انتخاب کنید  ،منجر به تعهد بازپرداخت می شود در این شرایط شما باید کل هزینه را
2پرداخت کنید
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شماره اضطراری
0800 376 386

به افراد بین  ۱۴سال تا  ۱۸سال نوجوان گفته میشود .نوجوان کسی است که  ۱۴سالش کامل ولی ۱۸
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سالش هنوز کامل نشده باشد
در این صورت  ،وکالت شما توسط یک وکیل مدافع از وکالی مدافع این خدمات مشاوره تلفنی در
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جلسه دادرسی مربوط به محاکمه حبس و بازداشت یا در مورد استرداد ,در صورتی که امکان انتخا
ب وکیل مدافع خصوصی را نداشته باشید بدون هزینه و رایگان میباشد .اگر نو جوان هستید  ،این
امر در صورتی اعمال می شود که تعهد پرداخت هزینه ها ،پیشرفت شما را دشوارتر کند  ،یا اگر
.الزامات پاراگراف  ۶۱بند ۲
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قانون آیین دادرسی کیفری اعمال شود

