Am fost reţinut(ă) –
ce se întâmplă acum?
Aţi fost reţinut(ă) de către poliţie în conformitate cu secţiunea 36 a Legii Consolidate privind Străinii
(Udlændingeloven). Aveţi dreptul la un avocat pe perioada pe care sunteţi reţinut(ă). Avocatul dvs. este
singurul responsabil de interesele dvs.
Veţi avea, fără îndoială, mai multe întrebări la care aşteptaţi răspuns; de aceea, mai mulţi avocaţi
experimentaţi au realizat acest document care vă explică ceea ce poate face un avocat pentru dvs. când
sunteţi reţinut(ă) în conformitate cu secţiunea 36 a Legii Consolidate privind Străinii (Udlændingeloven).
Reţinerea
În momentul reţinerii, poliţia vă va informa pe scurt despre motivul pentru care sunteţi reţinut(ă). Poliţia vă
va informa şi despre dreptul dvs. de a vă contacta ambasada sau consulatul din ţara dvs. de origine. În cazul
în care cereţi azil, veţi avea dreptul să contactaţi Consiliul Danez pentru Refugiaţi (Danish Refugee Council).
Poliţia vă va mai informa şi despre faptul că veţi compărea în faţa judecătorului cel mai târziu peste 3 x 24 de
ore după momentul în care aţi fost reţinut(ă). Înainte de a ajunge la tribunal, judecătorul se va asigura că v-a
fost desemnat un avocat.
La tribunal, judecătorul va decide dacă trebuie să rămâneţi în detenţie sau dacă trebuie să fiţi eliberat(ă).
Folosirea avocatului
Avocatul dvs. vă poate ajuta în timp ce poliţia se ocupă de cazul dvs. Puteţi primi răspunsuri la multe
întrebări importante pe perioada derulării cazului. Este bine să ştiţi că vă puteţi folosi avocatul pentru:
• Rolul avocatului
Este rolul avocatului să se ocupe de interesele dvs. pe perioada reţinerii dvs., inclusiv să se asigure - cu
ajutorul dvs. - că sunteţi reţinut(ă) pentru cea mai scurtă perioadă de timp posibilă.
• Tratarea cazului de către autorităţi
Autorităţile răspunzătoare de imigrare decid dacă aveţi dreptul să locuiţi sau să lucraţi în Danemarca. Poliţia
va realiza cercetările necesare judecării cazului dvs. Aveţi obligaţia să răspundeţi întrebărilor care vă sunt
adresate, dar puteţi cere ca avocatul să fie prezent în timpul interogatoriului. Serviciul de Imigrare Danez,
Procurorii şi Serviciul de Informaţii şi Securitate Danez pot face schimb de informaţii despre dvs. dacă acest
lucru este relevant pentru cazul dvs. sau este în interesul securităţii naţionale.
• Discuţie confidenţială
Avocatului dvs. nu îi este permis să dezvăluie ceea ce aţi discutat nici poliţiei şi nici altor persoane. Cu alte
cuvinte, discuţiile dvs. sunt confidenţiale. Avocatul dvs. poate dezvălui ceea ce aţi discutat unei alte persoane
doar dacă v-aţi dat consimţământul. Dacă în timpul discuţiilor cu avocatul este prezent şi un interpret,
interpretului nu îi este, de asemenea, permis să dezvăluie nimănui ceea ce aţi declarat.
Alegerea avocatului

Vă puteţi alege personal avocatul care doriţi să vă reprezinte. Dacă doriţi să vă schimbaţi avocatul, îi puteţi
scrie avocatului care doriţi să vă reprezinte. Sau, puteţi scrie tribunalului sau poliţiei. Puteţi ruga personalul
închisorii să vă ajute să găsiţi adresa corectă.
Plata onorariului avocatului
Tribunalul va desemna un avocat pentru dvs. indiferent dacă dvs. sau tribunalul a cerut serviciile acestuia.
Onorariul avocatului este plătit de către stat. Aşadar, nu trebuie să plătiţi pentru a fi reprezentat(ă) de un
avocat.
Dreptul la un interpret
Când compăreţi în faţa judecătorului, sunteţi interogat(ă) de poliţie sau vă întâlniţi cu avocatul, aveţi dreptul
la un interpret. Este important să specificaţi imediat dacă aveţi dificultăţi în a-l înţelege pe interpret sau
simţiţi cumva că interpretarea cauzează probleme. Interpretul este, de asemenea, plătit de către stat.
Vizitele şi scrisorile
Aveţi dreptul să primiţi vizitatori, precum şi să trimiteţi şi să primiţi scrisori. În anumite situaţii, poliţia poate
decide că nu trebuie să primiţi vizite de la anumite persoane sau poate cere ca vizitele dvs. să fie
supravegheate. Aceste decizii pot fi supuse hotărârii judecătorului. Poliţia poate să vă citească scrisorile
înainte de a le primi sau trimite şi, în anumite situaţii, vă poate reţine scrisorile. Orice decizie a poliţiei de a
vă reţine scrisorile trebuie prezentată imediat în faţa judecătorului.
Aveţi întotdeauna dreptul la contact nesupravegheat cu avocatul dvs.
Reţinere - max. 4 săptămâni o dată
Puteţi fi reţinut(ă) până la maxim patru săptămâni o dată. Când va expira termenul limită, un judecător va
examina dacă există încă motive rezonabile pentru reţinerea dvs. Această decizie este luată într-o scurtă
audiere la tribunal în timpul căreia aveţi dreptul să fiţi prezent(ă). Cu toate acestea, audierea poate fi realizată
astfel încât dvs. şi reprezentantul dvs. juridic să vorbească judecătorului şi procurorului prin intermediul
telecomunicaţiilor audio-vizuale.
Avocatul dvs. poate aduce argumente în favoarea eliberării dvs. Pe de altă parte, poliţia trebuie să furnizeze
un motiv dacă doreşte să vă reţină în continuare.
Judecătorul are dreptul să extindă perioada de reţinere până la maxim patru săptămâni o dată. După această
perioadă, trebuie să compăreţi din nou în faţa judecătorului, care va decide dacă trebuie să rămâneţi în
detenţie sau nu. Aşadar, nu puteţi fi sigur(ă) că veţi fi eliberat(ă) după ce s-a încheiat perioada de 4
săptămâni. Totuşi, aveţi dreptul de a fi ascultat(ă) de către un judecător la sfârşitul perioadei de 4 săptămâni
de reţinere.
Reţinerea nu trebuie să fie excesiv de lungă şi nu trebuie să depăşească în mod normal 6 luni.
Dacă Tribunalul Districtual nu vă eliberează, puteţi să apelaţi la Înalta Curte de Justiţie, care poate determina
dacă puteţi fi eliberat(ă). Înalta Curte de Justiţie decide asupra acestui lucru în baza unui caz scris, adică, fără
posibilitatea ca dvs. sau avocatul dvs. să poată vorbi cu judecătorul.
Extindere voluntară - max. 2 sau 4 săptămâni
În momentul în care perioada de reţinere trebuie să expire, puteţi, împreună cu avocatul dvs., să decideţi dacă
veţi accepta în mod voluntar o extindere a reţinerii de 2 sau 4 săptămâni o dată.

Acest lucru este realizat de către avocatul dvs. care va scrie tribunalului şi va fi de acord cu o extindere
voluntară a termenului limită. Aceasta înseamnă că nu este nevoie ca dvs. să compăreţi în faţa judecătorului.
Prezentarea la ambasadă sau consulat
Poliţia poate determina dacă trebuie să vă prezentaţi la ambasada sau consulatul ţării dvs. de origine sau a(l)
unei alte ţări cu scopul de a stabili identitatea dvs. sau emiterea documentelor de călătorie. Dacă vă opuneţi
prezentării la ambasadă sau consulat, puteţi cere ca poliţia să adreseze această petiţie tribunalului pentru ca
judecătorul să decidă dacă sunteţi obligat(ă) sau nu să faceţi acest lucru.
Aveţi îndoieli?
Nu este întotdeauna posibil ca avocatul dvs. să ştie exact când vă va vizita următoarea dată. Aşadar, poate fi
o idee bună să vă scrieţi întrebările pe care le aveţi pentru a le înmâna avocatului la următoarea întâlnire cu
acesta.
Dacă sunteţi nesigur(ă) sau aveţi îndoieli despre orice se întâmplă cu cazul dvs., aveţi întotdeauna dreptul să
vă contactaţi avocatul.

