Federalne Ministerstwo Sprawiedliwości informuje:

Dyżur adwokacki
(„adwokat dyżurny“)
Każdy/a podejrzany/a w postępowaniu karnym ma prawo wyboru obrońcy/obrończyni (§ 58 kpk).
Został/a Pan/i zatrzymany/a lub doprowadzony/a na natychmiastowe przesłuchanie w charakterze
podejrzanego/podejrzanej, na podstawie europejskiego nakazu aresztowania lub na podstawie wniosku
o ekstradycję. Jeżeli nie zrezygnował/a Pan/i wyraźnie przed przesłuchaniem z zawiadomienia,
obecności lub udzielenia pełnomocnictwa obrońcy/obrończyni, to ma Pan/i nadal taką możliwość. W tym
celu austriacka Izba Adwokacka udostępnia na podstawie porozumienia z Federalnym Ministerstwem
Sprawiedliwości dyżur adwokacki („telefon do dyżurnego obrońcy“). Jeżeli nie korzysta Pan/i z
wybranego/j przez siebie obrońcy/obrończyni, to może Pan/i nawiązać kontakt z „adwokatem
dyżurnym/adwokatką dyżurną”. Może Pan/i skorzystać z usług adwokatów dyżurnych na następujących
warunkach:
Usługa adwokata dyżurnego obejmuje poradę telefoniczną lub na żądanie podejrzanego/podejrzanej
poradę udzieloną podczas osobistej rozmowy z adwokatem/adwokatką, a jeżeli jest to konieczne to
także obecność adwokata podczas przesłuchanie (§§ 164 lub 174 ust. 1 kpk) oraz inne czynności
wspomagające skuteczną obronę (takie jak złożenie wniosku o przyznanie pomocy procesowej w sądzie
itp.). Austriacka Izba Adwokacka udostępnia w tym celu numer telefonu dyżurnego („hotline“), który
czynny jest codziennie w godzinach od 0.00 do 24.00 i pod którym można się skontaktować z bez zwłoki
adwokatem/adwokatką.
Pełnomocnictwo udzielone w ramach dyżuru adwokackiego obowiązuje do zwolnienia Pana/i z aresztu
lub zastosowania aresztu tymczasowego/aresztu ekstradycyjnego. Na własne życzenie może Pan/i
przedłużyć ważność tego pełnomocnictwa poza podany powyżej okres.
Otrzymanie pierwszej telefonicznej porady od obrońcy/obrończyni nie generuje żadnych kosztów
dla Pana/i!
W ramach takiej rozmowy telefonicznej zostanie Pan/i poinformowany/a konkretnie o rodzaju, zakresie i
kosztach wszelkich usług, które mogą zostaną wyświadczone w ramach dyżuru adwokackiego.
Reprezentowanie przez obrońcę dyżurnego/obrończynię dyżurną podczas przesłuchania przez policję
jest bezpłatne, jeżeli


jest Pan/i niewidomy/a, głuchy/a, niemy/a lub w inny porównywalny sposób upośledzony/a,
cierpi na chorobę psychiczną lub inne ograniczenie sprawności tego typu (§ 61 ust. 2 cyf. 2 kpk)

lub jeżeli jest Pan/i nieletni (14-17 lat) 1 i


nie stać Pana/ią na obrońcę/obrończynię z wyboru.

W takim przypadku może Pan/i złożyć wniosek o ustanowienie dla Pana/i obrońcy/obrończyni spośród
adwokatów dyżurnych.
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Jeżeli jest Pan/i nieletni/a, to nie może Pan/i zrezygnować ustanowienia

adwokata dyżurnego. Prosimy mieć na uwadze, że nieprawdziwe twierdzenie, że nie stać Pana/ią na
adwokata/adwokatkę z wyboru spowoduje nałożenie na Pana/ią obowiązku zwrócenia kosztów
adwokackich!

Dyżur telefoniczny: 0800 376 386
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Nieletnią jest osoba, która ukończyła 14 rok życia, ale nie ukończyła 18 roku życia. 14 rok życia ukończony
zostaje z upływem 14 dnia urodzin. Nieletnią jest tym samym osoba od godziny 0 pierwszego dnia po upływie 14
dnia urodzin do godziny 24 dnia 18 urodzin.
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W każdym przypadku bezpłatne jest reprezentowanie Pana/i przez obrońcę/obrończynię dyżurnego/dyżurną
podczas przesłuchania w kwestii powodów zastosowania aresztu tymczasowego lub ekstradycyjnego, jeżeli nie stać
Pana/ią na adwokata/adwokatkę z wyboru. Jeżeli jest Pan/i nieletni/ą, to powyższe obowiązuje również wtedy, gdy
nałożenie na Pana/ią obowiązku zwrotu kosztów adwokackich utrudniłoby Pana/i dalszy rozwój zawodowy lub
zachodzą przesłanki wymienione w § 61 ust. 2 pierwsze zdanie kpk.

