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Sunt arestat/ă preventivCe se întâmplă acum?
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Vă aflaţi în închisoare.Aceasta nu înseamnă că sunteţi vinovat/ă.Dvs. aveţi dreptul la un apărător care
vă va apăra interesele .

bări.De aceea,dvs. trebuie să vă consultaţi cu
apărătorul dvs. dacă să răspundeţi la întrebările
poliţiei şi dacă apărătorul dvs. trebuie să fie prezent sau nu la aceste interogatorii .

Dvs. aveţi cu siguranţă o mulţime de întrebări .De
aceea,un grup de avocaţi ai apărării cu experienţă în
domeniu au redactat această broşură care conţine
informaţii privitoare la modul în care apărătorul dvs.
vă poate ajuta în cazul în care sunteţi arestat/ă preventiv într-un caz penal.

• -Probe importante
Informaţi-l pe apărătorul dvs.dacă sunt anumiţi
martori care ar trebui audiaţi.Apărătorul dvs.
poate ruga poliţia să audieze anumiţi martori.De
asemenea,informaţi-l pe apărătorul dvs. dacă ar
trebui efectuate anumite investigaţii tehnice.

Sunaţi-l pe apărătorul dvs.!

• -Documentele aflate în posesia poliţiei
Apărătorul dvs. primeşte documentele aflate în
posesia poliţiei şi vă vizitează,aşa încât puteţi
discuta împreună cazul dvs.Dvs. puteţi consulta
dosarul (documentele poliţiei) în prezenţa apărătorului.Apărătorul nu poate da documente din
dosarul respectiv nici dvs., nici altei persoane.De
asemenea, apărătorul nu poate da voie unei alte
persoane să citească dosarul.

Când sunteţi în arestare preventivă,apărătorul dvs.
vă va vizita în închisoare pentru a vă ţine la curent
cu ceea ce se întâmplă în cazul dvs.Dvs. puteţi scrie
oricând apărătorului dvs. sau puteţi să îl sunaţi.
Ceea ce îi scrieţi apărătorului nu va fi controlat.Dacă
preferaţi să vorbiţi la telefon cu apărătorul dvs,
puteţi ruga un paznic de la închisoare să îl sune pe
apărător,aşa încât dvs. puteţi vorbi cu acesta sau puteţi să îi lăsaţi un mesaj.

Poliţia poate interzice apărătorului să vă dea anumite informaţii legate de dosarul dvs.,de exemplu
în legătură cu ceea ce au declarat martorii sau alţi
invinuiţi la poliţie.In schimb, apărătorul vă poate
informa despre această interdicţie.

Numai în interesul dvs.
Sarcina principală a apărătorului dvs. este să vă ajute pe parcursul derulării cauzei,atât în timpul anchetei cât şi atunci când dosarul se soluţionează în faţa
instanţei de judecată.

• -Convorbiri confidenţiale
Apărătorul dvs. nu poate informa poliţia sau alte
persoane despre ceea ce vorbiţi dvs. cu dânsul
decât în cazul în care dvs. sunteţi de acord cu
aceasta.In cazul în care este prezent un
interpret,acesta nu are voie să spună altora ceea
ce aţi discutat.Dvs. puteţi vorbi cu apărătorul dvs.
fără griji deoarece convorbirile sunt confidenţiale.

Dvs. puteţi să vă alegeţi liber un apărător .Indiferent dacă a fost numit de către instanţa de judecată sau a fost ales de dvs., apărătorul are un
cabinet de avocatură privat şi este independent de
poliţie,procuratură şi tribunal.
In momentul în care aveţi un apărător,numai dânsul/dânsa se va putea ocupa de cazul dvs.

Un alt apărător
Folosiţi-vă de apărătorul dvs.!

Dvs. puteţi să vă alegeti singur/ă apărătorul.Dacă
doriţi un alt apărător, puteţi să scrieţi apărătorului
pe care îl doriţi,poliţiei sau tribunalului.Angajaţii
închisorii vă pot ajuta să intraţi în posesia adresei
corecte.

Apărătorul dvs. vă ajută în timpul anchetei efectuate
de către poliţie şi atunci când vă prezentaţi în faţa
instanţei de judecată.Puteţi primi ajutor în legatură
cu o serie lungă de întrebări.
Vă puteţi folosi de apărătorul dvs în următoarele
situaţii:

Instanţa nu aprobă întotdeauna schimbarea apărătorului, de exemplu în cazul în care noul apărător
este apărător al unui alt invinuit în acelaşi dosar sau
în cazul în care ar avea loc o intârziere în soluţionarea dosarului datorită faptului că noul apărător are
nevoie de timp să parcurgă dosarul sau nu are posibilitatea să se prezinte în instanţă la o anumită dată.

• -La interogatorii
Aveţi dreptul ca apărătorul dvs. sa fie prezent cu
ocazia interogatoriilor la poliţie sau în instanţă.
Dvs. hotărâţi dacă doriţi să răspundeţi la între2

Plata apărătorului

In cazul că sunteţi supus controlului(B+B),poliţia
citeşte scrisorile care vă sunt trimise şi are posibilitatea să le “oprească” .Acelaşi lucru este valabil şi în
cazul în care dvs. scrieţi scrisori în care mentionaţi
ceva despre cazul respectiv.

Instanţa de judecată numeşte apărătorul
dvs.,indiferent dacă acesta a fost ales de dvs. sau de
tribunal.Aceasta insemnă că apărătorul este plătit
provizoriu de către stat.Dacă veţi fi achitat nu veţi
plăti apărătorul.Dacă veţi fi condamnat trebuie să
plăţiti apărătorul-total sau parţial.Aceasta este valabil şi în ceea ce priveste eventualul/eventualii apărători anteriori.

Dacă poliţia doreşte să reţină o scrisoare-către sau
dinspre dvs.-instanţa de judecată trebuie să hotărască-în mod automat-dacă această reţinere este în
ordine.Dvs. şi apărătorul dvs. veţi fi informaţi despre
aceasta.

Salariul se plăteşte apărătorului în conformitate cu
hotărârea instanţei care foloseste nişte tarife orientative.Apărătorul vă poate da informaţii despre
aceste tarife.

Contactul cu aparţinătorii
Dacă sunteţi izolat sau supus controlului(B+B),
apărătorul nu are voie să transmită mesaje
familiei,prietenilor şi angajatorului dvs. fără aprobarea poliţiei.Dacă poliţia nu permite un asemenea
contact,dvs le puteţi scrie,dar poliţia va citi ceea ce
scrieţi dvs.Apărătorul dvs nu poate da informaţii
despre ceea ce se petrece în cadrul şedintelor de
judecată cu u şile inchise sau despre conţinutul dosarului.

Salariul se calculează pe baza timpului folosit de
către apărător în cazul respectiv,luând în considerare timpul folosit pentru participarea la
interogatorii,numărul de vizite la închisoare şi numărul de şedinţe de judecată.Punctul de plecare
pentru calculul salariului este suma de 2.125 coroane daneze pe oră (1.700 coroane daneze+TVA).
In plata pentru participarea la şedinţele de judecată
se include şi timpul de pregătire a şedinţelor.

Permisul de vizită

Apărătorului i se plăteşte o oră şi jumătate pentru
fiecare oră în care acesta a fost prezent în instanţă.
Apărătorul nu poate primi alte sume de bani în afara
celei plătite de către stat.Dacă dvs. doriţi un apărător
care locuieşte în afara circumscripţiei teritoriale în
cadrul căreia se soluţionează dosarul,instanţa poate
numi acest apărător cu rezervă în ceea ce priveşte
cheltuielile de transport.Apărătorului nu îi vor fi
plătite de către stat cheltuielile de transport sau timpul folosit pentru transport.

Chiar dacă dvs. nu sunteţi supus
controlului(B+B),penitenciarul trebuie să aprobe
persoanele a căror vizită o doriţi.Dvs. primiţi un
permis de vizită,un formular pe care dvs. îl trimiteţi
persoanei care doriţi să vă viziteze.Procedeul de
aprobare durează aproximativ o săptămână.
Dacă sunteţi izolat/ă sau supus/ă controlului(B+B),îl
puteţi ruga pe apărătorul dvs. să informeze poliţia
despre persoana a cărei vizită o doriţi.

Daca apărătorul nu doreşte să renunţe la plata cheltuielilor de transport,va trebui sa i le plătiţi dvs..
Dvs. trebuie să fiţi informat în scris despre aceste
cheltuieli pentru a vă putea alege -eventual -un alt
apărător.

In închisoare
In timpul anchetei,dvs. veţi putea rămâne în arestare preventivă pe perioade de timp de maximum 4
săptămâni fiecare. La expirarea termenului (mandatului de arestare preventivă),un judecător trebuie să
hotărască dacă există în continuare motive pentru
arestarea dvs. preventivă.Aceasta are loc în cadrul
unei scurte şedinţe de judecată şi dvs. aveţi dreptul
să participaţi la această şedinţă.

Supravegherea vizitelor si controlul
scrisorilor(B+B)
Dvs. aveţi dreptul să primiţi vizite,să primiţi şi
să trimiteţi scrisori.In cazul că dvs sunteţi supus
controlului(B+B),puteţi primi vizite numai în prezenţa poliţiei.Dacă poliţia nu vă acordă posibilitatea
de a primi vizite,puteţi cere instanţei să se pronunţe
referitor la hotărârea poliţiei.

Apărătorul dvs. are posibilitatea să protesteze şi să
argumenteze în favoarea eliberării dvs.Pe de altă
parte,reprezentantul procuraturii va argumenta în
favoare prelungirii arestării preventive.
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Judecătorul poate prelungi de mai multe ori
perioada de arestare preventivă.De fiecare
dată,prelungirea poate fi de maximum 4 săptămâni.

Când s-a fixat o dată pentru soluţionarea dosarului
dvs.,judecătorul poate hotărâ rămânerea dvs. în închisoare până la acea dată.In acest caz nu este valabilă regula referitoare la cele 4 săptămâni.

Dvs. aveţi dreptul să participaţi de fiecare dată la şedinţa de judecată în cadrul căreia are loc prelungirea
arestării preventive.Dacă judecătorul nu hotărăşte
eliberarea dvs. ,puteţi contesta această hotărâre la
Curtea de Apel.

Izolarea
Judecătorul poate hotărâ ca dvs. să fiţi izolat de alte
persoane în închisoare.Dvs. puteţi contesta hotărârea judecătorului la Curtea de Apel.

Prelungirea de bună voie a duratei arestării
preventive

Aveti întrebări?

Când se apropie expirarea termenului de arestare
preventivă,puteţi hotărâ impreună cu apărătorul
dvs. prelungirea de bună voie a duratei arestării
preventive pentru o perioadă de 2 săptămâni sau de
4 săptămâni.Dacă doriţi aceasta, apărătorul dvs. va
scrie tribunalului.Aceasta înseamnă că nu va avea
loc o şedinţă de judecată pentru prelungirea arestării preventive şi dvs. economisiti cheltuielile datorate apărătorului.

Nu este posibil ca apărătorul dvs. să vă informeze
precis când vă va vizita. De aceea,este bine să scrieţi
pe hârtie toate întrebările pe care doriţi să i le puneţi apărătorului cu ocazia vizitei acestuia.
In închisoare,dacă sunteţi nesigur sau dacă aveţi
întrebări în legătură cu dosarul dvs.,aveţi dreptul
întotdeauna să
vă contactaţi apărătorul .

Numele şi prenumele apărătorului
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