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Zostałem aresztowany i co teraz?
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Zostałeś aresztowany. To nie znaczy, że jesteś winny.
Masz prawo do adwokata. Twój adwokat musi
zadbać o twoje interesy.

• Ważne dowody
Poinformuj swojego adwokata o ważnych
świadkach, których twoim zdaniem należy
przesłuchać. Twój adwokat może się zwrócić do
policji o przesłuchanie tych świadków. Poinformuj także swojego adwokata, o ewentualnej potrzebie przeprowadzenia dodatkowych badań w
celu zebrania dowodów rzeczowych .

Masz z pewnością dużo pytań, na które chciałbyś
znaleźć odpowiedź. Dlatego też grupa
doświadczonych adwokatów opracowała tę
broszurę, która informuje cię, w jaki sposób możesz
skorzystać ze swojego adwokata, gdy jesteś aresztowany w sprawie karnej.

• Materiały policyjne
Twojemu adwokatowi zostają przesłane akta
policyjna. Adwokat spotyka się z tobą, aby
porozmawiać o sprawie. Możesz oczywiście mieć
wzgląd do akt policyjnych, ale tylko w obecności
adwokata. Nie możesz jednak zatrzymać akt policyjnych. Twój adwokat także nie może dać akt
policyjnych innym osobom lub pozwolić czytać je
osobom trzecim.

Zadzwoń do twojego adwokata
Kiedy jesteś aresztowany, masz regularnie widzenia ze swoim adwokatem, który informuje ciebie,
o postępach w twojej sprawie. Możesz zawsze
zadzwonić, lub napisać do swojego adwokata. Nie
podlega cenzurze to, co piszesz do adwokata. Jeśli
jednak wolisz zadzwonić, możesz poprosić pracownika więziennego, żeby to zrobił w twoim imieniu, tak żebyś mógł porozmawiać z adwokatem albo
zostawić mu wiadomość.

Policja może zabronić twojemu adwokatowi
podawania tobie niektórych szczegółów twojej
sprawy. To może być np. o czym świadkowie,
albo inne oskarżone osoby poinformowały
policję. Ale za to, twój adwokat może powiedzieć
tobie o tym, czy policja wydała taki zakaz.

Twoja sprawa
Najważniejszym zadaniem dla twojego adwokata
podczas przebiegu twojej sprawy jest pomóc tobie.
Zarówno podczas dochodzenia, jak i w sądzie, gdzie
sprawa zostanie rozpatrzona.

• Rozmowa poufna
Twój adwokat nie może powiedzieć policji,
ani innym osobom, o czym rozmawiacie, tylko w przypadku obopólnej zgody. Jeśli jest
tłumacz w czasie rozmowy z twoim adwokatem,
także on nie może powiedzieć innym, o czym
rozmawialiście. Możesz czuć się bezpiecznie,
rozmawiając ze swoim adwokatem, ponieważ
rozmowa jest poufna.

Możesz oczywiście zmienić sobie adwokata. Czy
otrzymałeś adwokata z urzędu, czy też z własnego
wyboru, to on ma kancelarię adwokacką, niezawisłą
od policji, oskarżycieli czy też sądów.
Jeśli masz adwokata, to tylko on/ona może
prowadzić twoją sprawę.

Nowy adwokat

Skorzystaj z adwokata
Twój adwokat pomaga tobie podczas dochodzenia prowadzonego przez policję i również, kiedy
masz się stawić w sądzie. Na szereg ważnych pytań
możesz dostać odpowiedź.
Możesz korzystać z porad swojego adwokata do:

Możesz sam wybrać, kogo chcesz za adwokata. Jeśli
życzysz sobie innego adwokata, możesz napisać do
tego, którego chcesz mieć. Możesz także napisać
o tym do sądu albo na policję. Personel więzienny
może ci pomóc ze znalezieniem własciwego adresu
do niego.

• Przesłuchania
Masz prawo mieć adwokata przy przesłuchaniu
na policji jak i w sądzie. Sam ustalasz, czy chcesz
odpowiadać na pytania. Dlatego też powinieneś
porozmawiać z adwokatem, na jakie pytania
chcesz odpowiadać i czy twój adwokat ma być z
tobą przy przesłuchaniach na policji.

Sąd nie zawsze daje prawo do zmiany adwokata z
wielu względów. Np. adwokat, którego sobie
życzysz, broni już inną osobę w tej samej sprawie,
albo zmiana adwokata i jego czas na poznanie całej
sprawy przyczynia się za bardzo do opóznienia przebiegu sprawy, albo, że adwokat nie ma czasu na
spotkanie w sądzie w wyznaczonym terminie.
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Jeśli masz B+B, policja czyta twoje listy i także ma
możliwość ‘zatrzymania’ poczty do ciebie. To samo
dotyczy tych listów, które życzyłbyś sobie wysłać z
więzienia, jeśli piszesz w nich o sprawie.

Płatność dla adwokata
Sąd przyznaje ci adwokata, niezależnie od tego czy
to ty, czy sąd go znalazł. To oznacza, że honorarium
adwokata wstępnie płacone jest z kasy państwowej.
Jeśli zostaniesz uniewinniony, nie musisz zwracać
tego honorarium. Jeśli jednak jesteś winny, musisz zapłacić honorarium adwokata w całości albo
częściowo. To dotyczy honorarium zarówno dla aktualnego, jak i wcześniejszych adwokatów.

Jeśli policja chce zatrzymać list do ciebie albo od
ciebie, sąd musi na bieżąco rozstrzygnąć, czy to jest
zgodne z prawem. Zarówno ty, jak i twój adwokat
zostaniecie o tym powiadomieni.

Kontakt z rodziną

Honorarium określane jest przez sąd według
odpowiedniej orientacyjnej taryfy, o której powiadamiany jesteś przez swojego adwokata.

Jeśli jesteś izolowany, albo masz B+B, twój adwokat nie może przekazywać informacji od ciebie
dla twojej rodziny, przyjaciół czy pracodawcy, bez
zezwolenia policji. Jeśli policja nie zezwała na taki
kontakt, możesz sam mieć pisemny kontakt, pod
warunkiem, że policja czyta twoją korespondencję.

Honorarium oblicza się w zależności od czasu, jaki
adwokat zużył w sprawie, a także za uczestnictwo w
przesłuchaniach, wraz z liczbą widzeń w więzieniu
i uczestnictwem w posiedzeniach sądu. Sąd bierze
jako punkt wyjścia opłatę za godzinę w wysokości
2.125 kr ( 1.700 kr + podatek).

Twój adwokat nie ma prawa informować o
zamkniętych posiedzeniach sądowych czy też
materiałach do sprawy.

Do opłaty za posiedzenia sądowe jest także wliczony
czas na przygotowanie sprawy. Dlatego też płaci
się adwokatowi 1 ½ godzny za każdą godzinę jego
obecności w sądzie.

Pozwolenie na widzenie
Pomimo, że nie masz B+B, więzienie musi
zatwierdzić te osoby, które chcesz widzieć. Odbywa
się to w ten sposób, że ty otrzymasz pozwolenie na
widzenie w formie formularza, który wysyłasz do
tych osób, z którymi chcesz mieć widzenie. Otrzymanie zgody na widzenie trwa około tygodnia.

Adwokat nie może otrzymać innej należności niż ta,
którą płaci mu kasa państwowa. Jeśli życzysz sobie
adwokata, który mieszka poza okręgiem sądowym
do twojej sprawy, sąd może zatwierdzić go, nie
pokrywając jego kosztów transportu. Adwokat nie
otrzymuje zapłaty z kasy państwowej za swoje koszty transportu ani zużyty na niego czas.

Jeśli jesteś w izolacji albo masz B+B, możesz przez
adwokata powiedzieć policji, z kim chcesz mieć widzenie.

Jeśli adwokat nie chce zrezygnować z pokrycia poniesionych kosztów transportu, może on zażądać od
ciebie pokrycia tych kosztów. Te informacje musisz
mieć na piśmie, ponieważ masz wtedy możliwość
wybrania innego adwokata.

Areszt
W czasie policyjnego śledztwa, możesz być
każdorazowo aresztowany na max 4 tygodnie. Kiedy
termin wygasa, sędzia musi rozpatrzyć, czy w dalszym ciągu jest powód do zatrzymania. Wtedy odbywa się krótkie posiedzenie sądowe, na którym masz
prawo być obecny.

Kontrola widzeń i korespondencji (B+B)
Masz prawo do widzeń oraz do otrzymywania i
wysyłania listów. Jeśli masz B+B, możesz mieć
widzenie, jeśli na miejscu jest policja. Jeśli policja
zadecyduje, że nie możesz mieć widzeń, możesz
zażądać, żeby sąd ustosunkował się do tego postanowienia policji.

Twój adwokat ma możliwość do protestu i argumentowania, abyś został zwolniony. Oskarżyciel zaś
z drugiej strony będzie chciał uzasadnić, dlaczego
ewentualny areszt należy przedłużyć.
Sędzia może przedłużać aresztowanie wiele razy.
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Izolacja

Za każdym razem maksymalnie na 4 tygodnie. Masz
prawo przyjść do sądu za każdym razem, kiedy trzeba podjąć decyzję o przedłużeniu aresztu. Jeśli
sędzia ciebie nie zwolni, możesz złożyć skargę do
Sądu Najwyższego.

Sędzia może zażądać, żebyś był odizolowany od innych więźniów w więzieniu. Możesz złożyć skargę
do Sądu Najwyższego w sprawie decyzji sędziego.

Masz wątpliwości?

Dobrowolne przedłużenie aresztu Kiedy

Twój adwokat nie zawsze ma możliwość, poinformowania Ciebie o terminie jego odwiedzin. Dlatego
dobrym pomysłem może być, zapisanie wszystkich
twoich pytań i przedstawienie ich w czasie jego
odwiedzin.

okres aresztowania ma się ku końcowi, możesz
razem ze swoim adwokatem postanowić,
czy ty chcesz samowolnie przedłużyć areszt na 2
lub 4 tygodnie. Jeśli tego chcesz, adwokat zwróci się
z prośbą o to do sądu. Oznacza to, że nie odbędzie
się posiedzenie w sądzie, a tym samym nie będziesz
obciążony dodatkowym kosztem za adwokata.

Jeśli jesteś niepewny albo wątpisz, co do tego, jakie
są postępy w twojej sprawie, masz zawsze prawo
skontaktowania się ze swoim adwokatem z aresztu.

Jeśli jest zatwierdzona data twojej rozprawy w
sądzie, sędzia może zażądać aresztowania ciebie do
tego terminu. Nie obowiązuje tu reguła 4 tygodni.

Imię i nazwisko adwokata:
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