Бях задържан какво ще стане?
Били сте задържан от полицията съгласно параграф 36 на Консолидирания закон за чужденците
(Udlændingeloven). По време на задържането имате право на адвокат. Вашият адвокат сам е отговорен
за вашите интереси.
Без съмнение ще имате редица въпроси, на които ще търсите отговор, поради което редица опитни
адвокати участваха в написването на тази брошура, която обяснява какво вашият адвокат може да
направи за вас, когато сте задържани съгласно параграф 36 на Консолидирания закон за чужденците
(Udlændingeloven).
Задържане
По време на задържането ви полицията на кратко ще ви обясни причината за вашето задържане.
Освен това полицията ще ви уведоми за правото ви да се свържете с посолството или консулството на
родината ви. Ако търсите убежище, имате право да се свържете с Датския съвет за бежанците. Освен
това полицията ще ви информира, че ще се изправите пред съд най-късно 3 x 24 часа от момента на
задържането ви. Преди да се явите пред съда, съдията ще се увери, че ви е назначен адвокат.
По време на съдебното заседание, съдията ще реши, дали ще останете под арест или ще бъдете
освободен.
Ролята на вашия адвокат
Вашият адвокат може да ви помогне, докато полицията се занимава с вашия случай. Можете да
получите помощ с множество важни въпроси, докато делото е в ход. Важно е да знаете, че можете да
използвате услугите на вашия адвокат за:
• Задължение на адвоката
Задача на адвоката е да се грижи за интересите ви по време на задържането ви, включително
проверяване - с ваша помощ -, че сте задържани за възможно най-краткия срок.
• Разглеждане на случая от властите
Имиграционните власти вземат решение, дали имате право на пребиваване и работа в Дания.
Полицията ще проведе необходимите разследвания, за да бъдете справедливо съдени. Задължен сте
да отговорите на зададените въпроси, но по време на разпита можете да изискате присъствието на
адвоката си. Датската имиграционна служба, прокуратурата и датското разузнаване могат да обменят
информация за вас, ако това е от значение за вашия случай или в интерес на националната сигурност.
• Поверителен разговор
Вашият адвокат няма право да разкрива това, което е обсъждал с вас, нито с полицията, нито с някой
друг. С други думи, разговорът е поверителен. Вашият адвокат може да сподели с някой друг какво
сте обсъждали само след изричното ви съгласие. Ако по време на срещите ви с адвоката присъства
преводач, преводачът също няма право да разкрива чутото.
Избор на адвокат

Можете лично да изберете този, когото искате да ви защитава. Ако желаете да смените адвоката си,
можете да пишете на адвоката, който искате да ви представлява. Друг вариант е да пишете на съда
или на полицията. Можете да помолите служителите в затворите да ви помогнат да намерите
правилния адрес.
Заплащане хонорара на вашия адвокат
Съдът ще ви назначи адвокат, независимо от това, дали вие или съдът сте поискали адвокат.
Хонорарът на адвоката се заплаща от държавата. Поради тази причина няма да ви се наложи да
плащате за процесуално представителство.
Право на преводач
Имате право на преводач, когато се явявате пред съда, бъдете разпитван от полицията или се срещате
с адвоката си. Важно е веднага да кажете, ако имате затруднения с разбирането на преводача или по
някакъв начин чувствате, че преводът създава проблеми. Хонорарът на преводача също се заплаща се
от държавата.
Свиждания и писма
Имате право да приемате посетители, както и да изпращате и получавате писма. При определени
обстоятелства полицията може да реши, че не трябва да бъдете посещавани от конкретни хора или да
обяви, че ще контролира посещенията ви. Тези решения могат да се обжалват пред съда. Освен това
полицията може да прегледа пощата ви, преди да я получите или изпратите, и при определени
обстоятелства, може да я задържи. Решението на полицията да задържи пощата ви трябва незабавно
да се обжалва пред съда.
Винаги имате право на неконтролирани срещи с вашия адвокат.
Задържане - макс. 4 седмици в даден момент
Можете да бъдете задържан максимум за четири седмици в даден момент. При изтичане на крайния
срок, съдия ще прецени, дали все още са налице основателни причини за задържане. Това решение се
взема по време на кратко съдебно заседание, на което имате право да присъствате. Освен това
съдебното заседание може да се проведе така, че вие и вие и юридическото ви представителство да
говорите със съдията и прокуратурата с помощта на аудио-визуална телекомуникация.
Вашият адвокат може да оспори и протестира срещу освобождаването ви. От друга страна, полицията
трябва да представи основателна причина, ако желае удължаване на задържането ви.
Съдията има право да удължи задържането до максимум четири седмици в даден момент. След
изтичане на този период трябва отново да са явите пред съдия, който ще реши дали да удължи
задържането ви. Следователно, не можете да разчитате, че ще бъдете освободен след изтичане на 4седмичния период. Вие, обаче, имате право да бъдете изслушан от съдия в края на 4-седмичния
период на задържане.
Задържането не трябва да е прекалено дълго и нормално не трябва да надвишава 6 месеца.
Ако Районният съд не ви освободи, винаги можете да отнесете случая до Върховния съд, който също
може да постанови освобождаването ви. Върховният съд взема своето решение въз основа на
писмени документи, тоест вие или вашият адвокат не можете да говорите пред съдия.
Доброволно удължаване - макс. 2 или 4 седмици

Когато срокът за задържане е на път да изтече, можете, заедно с вашия адвокат, да решите дали ще
приемете доброволно удължаване на срока на задържане на 2 или 4 седмици в даден момент.
Искането за доброволно удължаване на срока на задържане се подава писмено до съда от адвоката ви.
Това означава, че не трябва да се явявате в съда.
Явяване пред посолство или консулство
Полицията може да реши дали трябва да се срещнете със служител на посолството или консулството
на родината ви или друга държава с цел определяне на самоличността ви или издаване на документи
за пътуване. Ако се противопоставите на среща със служител на посолството или консулството,
можете да поискате от полицията да постави въпроса пред съда, за да определи, дали има нужда да се
срещате с него.
Съмнявате се?
Невинаги е възможно адвокатът ви да ви каже кога той или тя може да ви посети. Поради тази
причина може би е добра идея да запишете въпросите си и да ги дадете на адвоката си при
следващата ви среща.
Ако не сте сигурни или се съмнявате за нещо друго в случая ви, винаги имате право да се свържете с
адвокат.

