
Ministerul Federal de Justiţie informează : 

Serviciu avocaţional de gardă 
(„Apel de urgenţă apărător“) 

Orice învinuit într-o procedură penală are dreptul de a-şi alege o avocată/un avocat (§ 58 StPO – Cod 

austriac de procedură penală). 

Aţi fost arestat în calitate de învinuit într-o procedură penală sau în baza unui Mandat European de 

Arestare sau în baza unei Cereri de extrădare sau aţi fost adus pentru o audiere imediată. În măsura în 

care nu renunţaţi în mod expres trebuie să vi se facă posibil înainte de audierea dvs. să anunţaţi, să 

cooptaţi şi să împuterniciţi o avocată/un avocat,. În acest scop, Camera Avocaților din Austria operează 

un serviciu avocaţional de gardă pe baza unui acord cu Ministerul Federal al Justiției („Apel de urgenţă 

apărător“). Dacă nu cooptaţi o avocată/un avocat liber ales, puteţi să luaţi legătura prin serviciul 

avocaţional de gardă cu o avocată/un avocat aflat în „gardă“. Acest serviciu de gardă se află deschis 

pentru dvs. în următoarele condiţii:  

Serviciul de gardă cuprinde o discuţie telefonică, la cerera învinuitului chiar şi o discuţie personală de 

consultanţă cu o avocată/un avocat, în cazuri necesare cu o asistenţă avocaţională în timpul unei 

audieri. (§§ 164 sau 174 alin. 1 StPO – Cod austriac de procedură penală) precum și alte acțiuni 

necesare pentru o apărare adecvată (cum ar fi depunerea de cerere pentru acordarea unui apărător din 

oficiu la instanţă, etc.). În acest scop, Camera Avocaților din Austria operează un număr al serviciului de 

permanenţă („Hotline“), care funcţionează de la ora 0.00 până la ora 24.00 şi prin care se poate 

contacta neîntârziat o avocată/un avocat. 

Împuternicirea acordată în cadrul serviciului de gardă se consideră că a fost revocată odată cu 

eliberarea din arest sau prin impunerea arestului preventiv de cercetare / arestului de extrădare sau de 

predare. Desigur, sunteți liber să împuterniciți avocatul şi dincolo de acest moment. 

Prima consultație telefonică cu un avocat în apărare nu vă costă nimic! 

În cadrul acestui apel telefonic, veți fi informați în mod specific despre felul, volumul de aplicare și orice 

costuri ale prestaţiilor care pot fi furnizate în cadrul serviciului legal la apel. 

În orice caz, reprezentarea este gratuită în cazul interogării poliției de către un avocat în apărare din 

serviciul de gardă, dacă  

 sunteţi nevăzător, surd, mut sau altfel cu dizabilităţi comparabile sau dacă suferiţi de o boală 

psihică sau de alte deficienţe comparabile (§ 61 alin. 2 cifra 2 StPO – Cod austriac de 

 

  



procedură penală) sau dacă sunteţi tânăr minor (14-17 ani) 1 şi  

 dacă nu vă puteţi permite să autorizaţi o avocată liber aleasă/un avocat liber ales.  

În acest caz, puteți solicita să vi se acorde un avocat din serviciul de gardă. 2 Dacă sunteţi tânăr minor 

nu puteţi renunţa la cooptarea unui apărător din serviciul de gardă. Vă rugăm să aveţi în vedere, că 

afirmaţia falsă că nu vă puteţi permite să autorizaţi un avocat liber ales conduce la obligaţia de 

rambursare a cheltuielilor! 

 

 

Hotline: 0800 376 386 

                                                 
1 Un tânăr este o persoană care a împlinit vârsta de 14 ani, dar nu a împlinit încă 18 ani. Al 14-lea an de 

viață este finalizat numai în cursul aniversării a 14-a. Rămâneți mai tineresc de la miezul nopții în ziua 
următoare a 14-a aniversare până la miezul nopții din ziua a 18-a aniversare. 
2 În orice caz, reprezentarea de către un avocat al apărării de la serviciul de așteptare este gratuită în 

timpul interogării condițiilor preliminare pentru arestarea preventivă sau extrădarea sau predarea 
custodiei, dacă nu vă puteți permite un avocat apărător ales liber. Dacă sunteți un tânăr, acest lucru se 
aplică și în cazul în care obligația de a plăti costurile de apărare vă va face progresul mai dificil sau dacă 
sunt îndeplinite cerințele secțiunii 61 (2) prima teză StPO. 


