Landsforeningen af
Forsvarsadvokater

Aš esu suimtas kas toliau?
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Jums paskirtas suėmimas. Tai nereiškia, kad jūs esate kaltas. Jūs turite teisę į gynėją. Jūsų gynėjas privalo ginti tik jūsų interesus.

liudininkus. Praneškite gynėjui, jei manote, kad
reikėtų atlikti technines ekspertizes.
• Policijos medžiaga
Jūsų gynėjui siunčiama bylos medžiaga ir jis jus
lanko, kad galėtų su jumis tai aptarti. Jums leista
skaityti policijos popierius, dalyvaujant gynėjui.
Gynėjui negalima policijos popierių perduoti.
Gynėjui negalima perduoti policijos popierių kam
nors kitam ar leisti juos skaityti.

Jūs be abejo turite daug klausimų, į kuriuos
norėtumėte gauti atsakymą. Todėl keletas prityrusių
advokatų paruošė šį lankstinuką, kuriame aprašoma,
kuo gali jums padėti jūsų gynėjas, kai jums yra
paskirtas suėmimas baudžiamojoje byloje.

Paskambinkite savo gynėjui

Policija gali uždrausti gynėjui atskleisti jums
tam tikrus dalykus byloje. Tai gali būti, pvz.
liudininkų ar kitų įtariamųjų parodymai. Tačiau
gynėjas turi teisę jums pranešti apie draudimo
egzistavimą.

Kai jūs esate suimtas, jus reguliariai lanko jūsų
gynėjas, tam kad papasakoti, kas vyksta jūsų byloje. Jūs visada galite paskambinti ar parašyti savo
gynėjui. To, ką jūs rašote savo gynėjui, niekas netikrins. Jei jūs norite paskambint, kreipkitės į laisvės
atėmimo vietos pareigūną, kad jis paskambintų, kad
galėtumėte pasikalbėti su gynėju ar palikti žinutę
telefono atsakiklyje.

• Konfidencialus pokalbis
Jūsų gynėjui draudžiama perpasakoti policijai ar
kitiems, apie ką jūs kalbatės. Tik jei jūs esate
susitarę, kad tai galima. Jei pokalbio su gynėju
metu dalyvauja vertėjas, jam taip pat uždrausta
kitiems perpasakoti, ką jūs sakote. Jūs galite saugiai kalbėtis su gynėju, nes pokalbis yra konfidencialus.

Tik jūsų interesai
Jūsų gynėjo svarbiausia užduotis - padėti jums visoje
bylos eigoje. Ir ikiteisminio tyrimo metu, ir kai byla
bus perduota teismui.
Jūs galite pasirinkti kitą gynėją. Nepriklausomai
nuo to, ar gynėją gavote teisme, ar pasirinkote pats,
gynėjas yra privačiai besiverčiantis asmuo, nepriklausomas nuo policijos, prokuroro ir teismų.
Kai jūs turite gynėją, tik jis ar ji gali jus atstovauti.

Naujas gynėjas

Naudokitės savo gynėju

Teismas ne visada leidžia pakeisti gynėją. Gali būti
dėl to, kad jūsų pageidaujamas gynėjas gina kitą
su byla susijusį asmenį, Gali būti ir dėl to, kad byla
užsitęs, jei naujam gynėjui reikia daug laiko, kad
įsigilintų į bylą ar jei jis negali atvykti į teismo
posėdį reikiamu metu.

Jūs galite pats pasirinkti gynėją. Jei pageidaujate
kito gynėjo, gali parašyti tam, kurio norėtumėte.
Arba galite rašyti teismui ar policijai. Kreipkitės
į laisvės atėmimo vietos pareigūną, kad jis jums
padėtų rasti reikiamus adresus.

Gynėjas jums padeda policijos vykdomo ikiteisminio
tyrimo metu, ir kai jūs atsidursite teisme. Jūs galite
gauti pagalba daugeliu atvejų.
Kam galite naudoti gynėją?
• Apklausose
Jūs turite teisę turėti gynėją apklausos metu
policijoje ar teisme. Jūs galite pats nuspręsti, ar
norite atsakinėti į klausimus. Dėl to turėtumėte
pasitarti su gynėju, ar norėsite atsakinėti į klausimus, ir ar jūsų gynėjas turėtu dalyvauti policijos
vykdomoje apklausoje.

Gynėjo atlyginimas
Teismas visada skiria gynėją, nesvarbu, ar tai būtų
surastas jūsų ar teismo. Tai reiškia, kad iš pradžių
valstybė apmoka jo honorarą. Jei jus išteisins, jums
nereikės mokėti honoraro. Jei jus nuteis, turėsite
mokėti pilną ar dalį gynėjo honoraro. Nesvarbu, ar
tai būtų vienas ar keli gynėjai.

• Svarbūs įrodymai
Pasakykite gynėjui, jei esama liudininkų, kuriuos verta apklausti. Jūsų gynėjas turi galimybę
paprašyti policiją, kad jie apklaustų nurodytus

Honorarą nustato teismas, besivadovaudamas tarifais, kuriuos galite sužinoti iš gynėjo.
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Leidimas lankyti

Honoraras apskaičiuojamas pagal gynėjo panaudotas valandas, įskaitant apklausas, apsilankymus
kalėjime ir teismo posėdžius. Teismas naudoja valandinius tarifus kronomis. 2.125 (1.700 kr . +
pridėtinės vertės mokestis)

Net jei jums nėra paskirtas A + S, įkalinimo įstaiga
turi patvirtinti asmenis, su kuriais norite pasimatyti.
Tai daroma tuo būdu, kad jums reikės užpildyti pasimatymo blanketą ir pasiųsti tiems asmenims, su
kuriais norite pasimatyti. Pamatymo patvirtinimas
trunka apie savaitę.

Į teismo posėdžio valandas įeina ir laikas
pasiruošimui. Todėl gynėjas už kiekvieną teisme
praleistą valandą gauna apmokėjimą už 1½ valandos.

Jei jūs sėdite izoliacijoje, ar jums paskirta A +S, savo
pageidavimus apie asmenis, su kuriais norėtumėte
pasimatyti, praneškite gynėjui.

Gynėjui draudžiama imti papildomą atlyginimą
šalia to, kurį apmoka valstybė. Jei jūs pageidaujate
konkretaus gynėjo, kuris gyvena kitoje apylinkėje,
teismas paskirs gynėją, bet be kelionės išlaidų
padengimo. Gynėjui tada nebus padengiamos
kelionės išlaidos ar apmokamos kelionės valandos.

Suėmimas
Vykdant ikiteisminį tyrimą, sprendimas dėl suėmimo
priimamas ne daugiau kaip keturiom savaitėm.
Pasibaigus šiam laikotarpiui, vėl turite būti
pristatytas teisėjui, kuris sprendžia dėl suėmimo
pratęsimo. Tai vyksta trumpam teismo posėdyje, kur
jūs turite teisę dalyvauti.

Jei gynėjas vis tiek reikalaus jas padengti, padengti
turėsite jūs, Tai turi jums būti pranešta raštu, kad
turėtumėte galimybę pasirinkti kitą gynėją.

Jūsų gynėjas turi galimybę protestuoti ir argumentuoti dėl jūsų paleidimo. Prokuroras iš kitos pusės
argumentuoja, dėl ko sulaikymą reikia pratęsti.

Apsilankymų ir susirašinėjimo
kontrolė (A + S)
Jūs turite teisę į apsilankymus bei teisę gauti ir siųsti
laiškus. Jei jums paskirta A + S, pasimatymai gali
vykti tik dalyvaujant policijai. Jei policija nutaria,
kad jūs neturite teisės į pasimatymus, galite reikalauti, kad klausimą išspręstų teismas.

Teisėjas gali priimti sprendimą dėl sulaikymo
pratęsimo kelis kartus iš eilės. Sulaikymo pratęsimas
vėl yra ne daugiau kaip keturios savaitės. Jūs turi
teisę dalyvauti teismo posėdyje, kiekvieną kartą teismui sprendžiant sulaikymo pratęsimo klausimą.

Jei jums paskirta A + S, policija skaito jūsų laiškus
ir gali sustabdyti jums siunčiamą korespondenciją.
Taip pat korespondenciją, kurią siunčiate jūs.

Jei teisėjas jūsų nepaleidžia į laisvę , galite skųstis
aukštesnės instancijos teismui.

Jei policija sustabdys jums ar jūsų siunčiamą laišką,
teismas automatiškai nuspręs, ar tai galima. Tai bus
pranešta jums ir jūsų gynėjui.

Savanoriškas pratęsimas
Kai baigiasi suėmimo terminas, galite pasitarę su
gynėju nutarti, ar norėtumėte savanoriškai pratęsti
įkalinimą dvi ar keturias savaites. Jei taip, jūsų
gynėjas rašo apie tai teismui. Tai reiškia, kad sutaupote advokato honoraro išlaidas.

Kontaktas su artimaisiais
Jei esate izoliacijoje, ar jums paskirta A+S, jūsų
gynėjui draudžiama perduoti informaciją jūsų
šeimai, draugams ir darbdaviui be policijos leidimo.

Jei yra nutarta tam tikra data, kada turi būti priimtas galutinis nuosprendis, teisėjas gali pratęsti
sulaikymą iki tos datos. Tai yra, nesilaikoma 4
savaičių taisyklės.

Jei policija neleidžia tokio kontakto, galite pats
rašyti, bet policija viską perskaitys. Jūsų gynėjui
draudžiama perduoti informaciją iš uždarų teismo
posėdžių ar bylos medžiagos.
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Izoliacija

užsirašyti klausimus, kad galėtumėte juos užduoti
gynėjui aplankymo metu.

Teisėjas gali nuspręsti, kad jus reikia izoliuoti nuo
kitų kalinių. Teisėjo sprendimą galite apskųsti
aukštesnės instancijos teismui.

Jei apskritai dėl ko nors abejojate, visada turite teisę
susisiekti su gynėju.

Turite klausimų?
Gynėjas ne visada gali tiksliai atsakyti į klausimą,
kada jums leista pasimatyti su juo. Dėl to patartina

Gynėjo vardas ir pavardė:
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