
Spolkové ministerstvo spravodlivosti informuje: 

Stála advokátska služba 
(„Núdzový kontakt na obhajcu“) 

Každá/ý obvinená/ý v trestnom konaní má právo zvoliť si obhajkyňu/obhajcu (§ 58 Trestného poriadku). 

Ako obvinená/ý v trestnom konaní ste boli zadržaná/ý na základe Európskeho zatýkacieho rozkazu 

alebo na základe žiadosti o vydanie alebo ste boli predvedená/ý k okamžitému výsluchu.  Pokiaľ sa toho 

výslovne nevzdáte, musí Vám byť pred Vaším výsluchom umožnené, vyrozumieť, pribrať alebo 

splnomocniť obhajkyňu/obhajcu. Za týmto účelom prevádzkuje Rakúska advokátska komora na základe 

dohody so Spolkovým ministerstvom spravodlivosti stálu advokátsku službu („núdzový kontakt na 

obhajcu“). Pokiaľ si nepriberiete obhajkyňu/obhajcu, ktorú/ého si sám zvolíte, môžete cez stálu 

advokátsku službu nadviazať kontakt s „advokátkou v stálej službe “/“advokátom v stálej službe“. Táto 

stála služba je Vám k dispozícii za nasledovných podmienok: 

Stála služba zahrňuje telefonickú, na požiadanie obvinenej/obvineného aj osobnú konzultáciu s 

advokátkou/advokátom a v prípade, že je to potrebné, advokátsku pomoc počas výsluchu (§§ 164 alebo 

174 ods. 1 Trestného poriadku), ako aj iné úkony potrebné na obhajobu slúžiacu svojmu účelu (napr. 

podanie návrhu na pridelenie obhajcu procesnej pomoci u súdu, atď.). Rakúska advokátska komora  

prevádzkuje za týmto účelom horúcu linku („Hotline“), ktorá je obsadená denne od 0.00 do 24.00 hod. a 

prostredníctvom ktorej môže byť advokátka/advokát bezodkladne zastihnutá/ý. 

Splnomocnenie udelené v rámci stálej služby sa odvoláva Vaším prepustením z väzby alebo uvalením 

vyšetrovacej/extradičnej alebo vydávacej väzby. Máte samozrejme možnosť splnomocniť 

advokátku/advokáta aj po tomto období.  

Za prvú telefonickú konzultáciu s obhajkyňou/obhajcom nenesiete nijaké náklady! 

V rámci telefonického rozhovoru budete tiež konkrétne informovaný o druhu, rozsahu a prípadných 

nákladoch za výkony, ktoré boli poskytnuté v rámci stálej advokátskej služby. 

V každom prípade je zastúpenie obhajkyňou/obhajcom zo stálej advokátskej služby pri policajnom 

výsluchu bezplatné, pokiaľ ste  

 slepý, nepočujúci, nemý alebo inak porovnateľne postihnutý alebo trpíte psychickou chorobou 

alebo porovnateľnou ujmou (§ 61 ods. 2 c 2 Trestného poriadku) alebo keď ste mladistvý1  (14-

17 rokov) sind1 a  

                                                 
1 Mladistvá je osoba, ktorá dovršila 14., ale ešte nie 18. rok života. 14. rok života bude dovršený až v priebehu 14. 

narodenín. Tým zostane mladistvým od 0 hod dňa po 14. narodeninách do 24 hod dňa 18. narodenín. 

 

 



 nemôžete si dovoliť obhajkyňu/obhajcu si voľne zvoliť. 

V tomto prípade môžete požiadať, aby Vám bola/bol pridelená/ý obhajkyňa/obhajca zo stálej služby. 2 

Pokiaľ ste mladistvý, nemôžete sa vzdať pridelenia obhajcu zo stálej služby. Vezmite prosím na 

vedomie, že nepravdivé tvrdenie, že si nemôžete dovoliť obhajkyňu/ obhajcu si voľne zvoliť, vedie k 

povinnosti vrátenia peňazí! 

 

 

Hotline: 0800 376 386 

                                                 
2 V každom prípade bezplatné je zastúpenie obhajkyňou/obhajcom zo stálej služby pri výsluchu o podmienkach 

vyšetrovacej väzby popr. o extradikčnej alebo vydávacej väzby, pokiaľ si nemôžete dovoliť obhajkyňu/obhajcu si 

voľne zvoliť. Pokiaľ ste mladistvý platí to aj vtedy, keď povinnosť úhrady nákladov konania by sťažila Vaše 

zaopatrenie alebo sú dané podmienky  § 61 ods. 2 prvá veta Trestného poriadku. 


