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Informacje na temat obrony procesowej 
 

Chętnie przejmę też mandaty w ramach obrony procesowej. Również tu 
chciałbym krótko wymienić ważne aspekty. 
 

a) Przesłuchania 
 
Zasadniczym błędem popełnianym przez wielu oskarżonych w ramach 
dochodzenia jest: mówienie.  
 
W Niemczech nikt nie musi w przypadku przestępstwa sam udowadniać swej 
niewinności. Zawsze, również przed sądem, dozwolone jest zachowanie 
milczenia. Takie milczenie nie może zostać wykorzystane przeciwko 
oskarżonemu. Dlatego w przypadku aresztowania lub wezwania na 
przesłuchanie należy skontaktować się z adwokatem. O tym zostaniecie 
Państwo pouczeni. Z doświadczeń wynika, że rodaka jako adwokata obdarza 
się większym zaufaniem, gdyż porozumiewanie się odbywa się wówczas bez 
udziału tłumacza. Od razu po upoważnieniu mam możliwość wglądu do akt 
śledczych i mogę ocenić, jakie fakty s ą już znane prokuraturze. Dlatego w 
przypadku postępowania śledczego powinni się Państwo bezzwłocznie do 
mnie zwrócić. Już w tym stadium rozstrzyga się zazwyczaj dalszy tok procesu.   
 

b) Areszt śledczy 
 
Także w przypadku mniejszych wykroczeń wielu rodaków zostaje zatrzymana w 
areszcie śledczym, gdyż z braku miejsca zamieszkania na terenie Niemiec, 
prokuratura przyjmuje możliwość ucieczki jako powód do aresztowania. 
 
Dla osoby tym dotkniętej oraz jej rodziny jest to zazwyczaj trudny okres, gdyż 
kontakt jest prawie niemożliwy, a taki areszt może trwać nawet do sześciu 
miesięcy. W takich przypadkach przydzielany jest z reguły obrońca 
obowiązkowy. Zasadniczo oskarżony może otrzymać swojego zaufanego 
obrońcę. Jednakże osoby poddane aresztowi śledczemu z reguły nie znają 
żadnego polskiego obrońcy, przez co przydzielany zostaje adwokat niemiecki. 
Ale także w takich przypadkach mogą się Państwo jako krewni zgłosić do mnie. 
Jeśli obrońca nie jest rodakiem, istnieje nawet możliwość zmiany na polskiego 
obrońcę. Zaletą jest tu fakt, że może zostać utrzymany bezpośredni kontakt 
zarówno z oskarżonym, jak i z jego krewnymi. Zazwyczaj powoduje to 
przyspieszenie procesu, a sytuacja staje się dla wszystkich uczestników 
bardziej znośna.  
 
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące obrony procesowej, proszę o kontakt 
mailowy lub telefoniczny. Udzielę Państwu wyczerpujących informacji, również 
odnośnie wszelkich kosztów.   
 


