Príloha ./ (informačný leták)

Spolková ministryňa spravodlivosti
informuje:
____________________________________________________

Advokátska stála služba

Ak je určitá osoba na základe určitých skutočností konkrétne
podozrivá, že sa dopustila trestného konania, a je proti nej na
základe tohto podozrenia vedené vyhľadávanie alebo použité
donucovanie, je takáto osoba „obvinený“ v trestnom konaní a má
podľa § 49 č. 2 Tr.por. právo, zvoliť si obhájcu (§ 58 Tr.por.).

Boli ste zadržaný ako obvinený v trestnom konaní a máte teraz
právo vstúpiť do kontaktu s obhájkyňou / obhájcom. K tomuto
účelu bola iniciativou Rakúskej advokátskej komory a
Spolkového ministerstva spravodlivosti zriadená advokátska
stálá služba, ktorá je zadržaným obvineným k dispozícii za
nasledujúcich podmienok:

Núdzová obhajoba obsahuje podľa jednotlivých prípadov
telefonický, na želanie obvineného osobný, poradenský pohovor
s obhájkyňou / obhájcom a potrebnú advokátsku podporu pri
vypočutí (§164 Tr.por.), ako aj ďalšie úkony, ktoré sú potrebné
pre obhajobu zodpovedajúcu účelu (ako napríklad podanie
žiadosti o pridelenie bezplatného obhájcu pred súdom atď.).

služby („Hotline“), ktoré je denne od 0.00 do 24.00 obsadené a
môže podľa meriatok nárokovania bez prieťahov zastihnúť
advokátku / advokáta, ktorí sú oprávnení k obhajovaniu vo
veciach trestných. Prvé zavolanie a telefonický poradenský
pohovor v trvaní do maximálne piatích minút sú bezplatné.
V ďalších prípadoch máte ako obvinený pri nárokovaniu
núdzovej obhajoby, pre ktorú je potrebné podpísanie
zodpovedajúceho splnomocnenia, zásadne platobnú povinnosť
a musíte za činnosť pre Vašu obhajobu zaplatiť hodinovú sadzbu
vo výške Euro 100,- bez DPH, podané výkony sa pritom rátajú
v začatých štvrthodinách. Ako paušalizovaná hodinová sadzba
sa rozumie odmena za ten ktorý konkrétny zákrok obhájkyne /
obhájcu v rámci advokátskej stálej služby, teda aj telefonické
poradenstvo a doba cesty k policejnej služebne alebo inému
miestu a späť.

Štát, zastúpený Spolkovým ministerstvom spravodlivosti,
ktorému pripadnú nevymáhaťeľné náklady advokátskej stálej
služby, nebude v prípade, že Vám v tomto trestnom konaní bude
súdem pridelený bezplatný obhájca, svoje nároky predbežne
vymáhať.

Plná moc udelená v rámci advokátskej stálej služby platí
okamihom Vášho vstupu do justičného zariadenia alebo Vášho
prepustenia z väzby ako odvolaná, ak neudelíte další mandant.

0800 376 386

