Jeg er frihedsberøvet hvad sker der nu?
Du er frihedsberøvet af politiet efter udlændingelovens § 36. Under frihedsberøvelsen har du ret til en
advokat. Din advokat skal alene tage vare på dine interesser.
Du har sikkert nogle spørgsmål, du gerne vil have svar på. Derfor har en række erfarne advokater lavet denne
pjece, der fortæller hvad din advokat kan gøre for dig, når du er frihedsberøvet efter udlændingelovens § 36.
Frihedsberøvelse
Samtidig med frihedsberøvelsen har politiet givet dig en kort begrundelse for frihedsberøvelsen. Politiet har
endvidere vejledt dig om, at du har ret til at kontakte dit hjemlands ambassade eller konsulat. Såfremt du
søger asyl, har du også ret til at kontakte Dansk Flygtningehjælp. Endelig har politiet vejledt dig om, at du
vil blive fremstillet i retten senest 3 x 24 timer efter det tidspunkt, hvor du blev frihedsberøvet. Forud for
fremstillingen i retten vil dommeren sørge for, at du får tildelt en advokat.
Under retsmødet vil dommeren tage stilling til om frihedsberøvelsen skal opretholdes, eller om du skal
løslades.
Brug din advokat
Din advokat hjælper dig under politiets behandling af din sag. Du kan få hjælp til en lang række vigtige
spørgsmål, mens sagen står på. Det er værd at vide, hvad du kan bruge din advokat til:
• Advokatens opgave
Det er advokatens opgave, at tage vare på dine interesser under frihedsberøvelsen, herunder at sørge for, i
samarbejde med dig, at du frihedsberøves i kortest mulig tid.
• Sagens behandling hos myndighederne
Det er udlændingemyndighederne der afgør om du skal have ret til at opholde dig eller arbejde i Danmark.
Politiet foretager de undersøgelser, der er nødvendige for at din sag kan afgøres. Du har pligt til at svare på
de spørgsmål, der stilles, men du kan kræve, at din advokat er til stede under afhøringen.
Udlændingemyndighederne, anklagemyndighederne og efteretningstjenesten kan meddele hinanden
oplysninger om dig, hvis det har betydning for din sag eller for varetagelsen af sikkerhedsmæssige opgaver.
• Fortrolig samtale
Din advokat må ikke fortælle til politiet eller andre, hvad I taler om. Jeres samtale er med andre ord fortrolig.
Kun hvis I har aftalt det, må advokaten fortælle andre hvad I har talt om. Er der en tolk tilstede under
samtalen med din advokat, må tolken heller ikke fortælle andre, hvad du har fortalt.
Valg af advokat
Du kan selv vælge, hvem du vil have som advokat. Hvis du ønsker at skifte advokat, kan du skrive til den
advokat, du gerne vil have. Eller du kan skrive til retten eller politiet. Du kan få fængselspersonalet til at
hjælpe dig med at finde den rigtige adresse.

Betaling for advokat
Retten beskikker din advokat for dig, uanset om det er dig selv eller retten, som har fundet advokaten.
Advokatens salær betales af statskassen. Du skal derfor ikke betale noget for advokatbistand.
Tolkning
Når du er i retten, hos politiet eller taler med din advokat, har du ret til en tolk. Det er vigtigt, at du straks
siger til, hvis du har svært ved at forstå tolken, eller i øvrigt mener at tolkningen giver anledning til
problemer. Tolken betales også af statskassen.
Besøg og breve
Du har ret til at få besøg, og til at sende og modtage breve. I særlige tilfælde kan politiet bestemme, at du
ikke må få besøg af bestemte personer eller kræve at overvåge de besøg du får. Disse beslutninger kan
indbringes for retten. Politiet kan også gennemse din post inden modtagelse eller afsendelse og kan i særlige
tilfælde tilbageholde posten. Politiets beslutning om tilbageholdelse af din post skal straks indbringes for
retten.
Du har altid ret til ukontrolleret kontakt til din advokat.
Frihedsberøvelse - max 4 uger ad gangen
Du kan maximalt blive frihedsberøvet fire uger ad gangen. Når fristen udløber, skal en dommer se på, om der
fortsat er grund til, at du er frihedsberøvet. Det sker i et kort retsmøde, hvor du har krav på at være til stede.
Retsmødet kan dog gennemføres således, at du og din forsvarer taler med dommeren og anklageren ved
hjælp af telekommunikation med billede.
Din advokat har mulighed for at protestere og argumentere for, at du skal løslades. Politiet vil på den anden
side begrunde, hvorfor frihedsberøvelsen eventuelt skal fortsætte.
Dommeren kan forlænge frihedsberøvelsen. Men maximalt med fire uger ad gangen. Herefter skal du igen
for en dommer, der tager stilling til eventuel fortsat frihedsberøvelse. Du kan derfor ikke regne med at blive
løsladt, når der er gået en periode på 4 uger. Men du har krav på, at en dommer lytter til hvad du har at sige,
når en periode med frihedsberøvelse er overstået.
Frihedsberøvelsen må ikke blive uforholdsmæssig lang og må normalt ikke overstige 6 måneder.
Hvis Byretten ikke løslader dig, kan du altid få Landsretten til at afgøre, om du alligevel kan blive løsladt.
Landsretten træffer sin beslutning på skriftligt grundlag, det vil sige uden at du og din advokat får mulighed
for at tale til dommeren.
Frivillig forlængelse – max 2 eller 4 uger
Når perioden for en frihedsberøvet er ved at udløbe, kan du sammen med din advokat beslutte, om du
frivilligt vil acceptere en forlængelse af frihedsberøvelsen i 2 eller 4 uger ad gangen.
Det sker på den måde, at din advokat skriver til retten og samtykker i frivillig fristforlængelse. Det betyder,
at du ikke behøver at møde i retten.
Fremstilling for en ambassade eller et konsulat
Politiet kan beslutte at du skal møde for dit hjemlands eller et andet lands ambassade eller konsulat med
henblik på at få fastslået din identitet og at få udstedt rejsedokument. Hvis du modsætter dig at møde for en

ambassade eller et konsulat kan du forlange at politiet indbringer spørgsmålet for retten, som så vil tage
stilling til om du skal møde.
Er du i tvivl?
Det er ikke altid muligt for din advokat at sige præcist hvornår du får besøg. Derfor kan det være en god idé,
hvis du skriver dine spørgsmål ned, så du kan stille dem til din advokat, når du får besøg.
Er du i øvrigt usikker eller i tvivl om hvad der sker i din sag, har du altid ret til at kontakte din advokat.

