У притвору сам шта ће се десити сада?
Ви сте у притвору од стране полиције, у складу са чланом 36 Консолидованог закона о странцима
(Udlændingeloven). Имате право на адвоката током притвора. Сам Ваш адвокат је одговоран за Ваше
интересе.
Без сумње, имаћете велики број питања на која би желели да добијете одговор, па је због тога велики
број искусних адвоката саставило овој памфлет који објашњава шта Ваш адвокат може да учини за
Вас док сте у притвору, у складу са чланом 36 Консолидованог закона о странцима
(Udlændingeloven).
Притвор
У тренутку Вашег притвора, полиција ће Вам обезбедити кратко објашњење о томе зашто сте
притворени. Полиција ће Вас такође саветовати о Вашем праву ступања у контакт са амбасадом или
конзулатом Ваше домовине. Уколико тражите азил, такође имате право да ступите у контакт са
Данским саветом за избеглице. Полиција ће Вас надаље саветовати да се појавите пред судом
најкасније 3 x 24 часа након тренутка Вашег притварања. Пре него што се појавите пред судом,
судија ће осигурати да Вам буде назначен адвокат.
Током појављивања на суду, судија ће одлучити да ли треба да настави Ваш притвор или треба да
будете ослобођени.
Коришћење адвоката
Ваш адвокат може да Вам помогне док се полиција бави Вашим случајем. Можете добити помоћ у
великом број важних питања док је случај у току. Вреди да се зна за шта можете да искористите
Вашег адвоката:
• Посао адвоката
Посао је адвоката да брине о Вашим интересима док сте притворени, укључујући осигуравање - уз
Вашу помоћ - да ћете бити у притвору што је могуће краће.
• Третман случаја од стране власти
Имиграционе власти одлучују о томе да ли имате право да боравите или радите у Данској. Полиција
ће спровести неопходне истраге да би се проценио Ваш случај. Имате обавезу да одговорите на
постављена питања, али можете захтевати присуство Вашег адвоката током интервјуа. Данска
имиграциона служба, Јавно тужилаштво и Данска служба безбедности и обавештајна служба могу да
размењују информације о Вама, ако је то релевантно за Ваш случај или је у интересу националне
безбедности.
• Поверљиви интервју
Вашем адвокату није дозвољено да открије о чему сте разговарали, нити полицији, нити било коме
другом. Другим речима, Ваши интервјуи су поверљиви. Ваш адвокат може да каже некоме о чему сте
разговарали само у договору с Вама. Уколико је током састанка са Вашим адвокатом присутан тумач,
њему такође није дозвољено да никоме открије шта сте рекли.

Избор адвоката
Лично Ви можете изабрати оног што желите да Вас заступа. Уколико желите да промените адвоката,
можете писати адвокату који желите да Вас заступа. Алтернативно можете писати суду или полицији.
Можете замолити затворско особље да Вам помогне у проналажењу тачне адресе.
Плаћање за адвоката
Суд ће назначити адвоката за Вас, без обзира да ли сте Ви или суд тражили адвоката. Накнаду за
адвоката плаћа држава. Према томе, Ви не треба да плаћате за правно заступање.
Право на тумача
Када се појављујете пред судом, када сте интервјуисани од стране полиције или се састајете са својим
адвокатом, имате право на тумача. Веома је важно да одмах кажете ако имате потешкоћа да разумете
тумача или сматрате да Вам на било какав начин тумачење изазива проблеме. Тумача такође плаћа
држава.
Посете и писма
Имате право да примате посетиоце, као и да шаљете и примате писма. У одређеним околностима
полиција може да одлучи да не смете примати посете од одређених људи или да захтева да Ваше
посете буду под надзором. Ове одлуке могу бити изведене пред суд. Полиција такође може да
погледа Вашу пошту пре него што је примите или пошаљете, а у посебним околностима може да
задржи Вашу пошту. Свака полицијска одлука за задржавање Ваше поште мора се одмах извести
пред суд.
Ви увек имате право на контакт са Вашим адвокатом без надзора.
Притвор - макс. 4 недеља одједном
Можете бити притворени максимално четири недеља одједном. Када овај рок истече, судија ће
испитати да ли још увек постоје разумни разлози за Ваш притвор. Ова одлука се доноси у кратком
судском саслушању, током ког Ви имате право да будете присутни. Међутим, судско саслушање
може да се изврши и на тај начин што ћете Ви и Ваш правни заступник разговарати са судијом и
тужилаштвом уз помоћ аудио-визуелних комуникација.
Ваш адвокат може да аргументује и протестује за Ваше ослобођење. С друге стране, полиција мора да
обезбеди разлог ако жели да се Ваш притвор настави.
Судији је дозвољено да продужи притвор на четири недеља одједном. Након тог времена, поново
мора да се појавите пред судијом који ће одлучити да ли Ваш притвор треба да настави. Према томе,
не можете да рачунате да ћете бити ослобођени након завршетка 4-недељног периода. Ипак, имате
право да будете саслушани од судије на крају 4-недељног периода притвора.
Притвор не сме да буде претерано дуг и у нормалном случају не сме да буде дужи од 6 месеци.
Уколико Вас Окружни суд не ослободи, увек можете поднети Ваш случај Вишем суду који такође
може да одлучи да ли треба да будете ослобођени. Виши суд доноси одлуку на основу писаног
случаја, односно без могућности да Ви или Ваш адвокат будете у стању да разговарате са судијом.

Добровољно продужење - макс. 2 или 4 недеље
Када је период притвора пред истицањем, заједно са Вашим адвокатом можете да одлучите да ли ћете
добровољно прихватити продужење притвора од 2 или 4 недеље одједном.
Ово ће урадити Ваш адвокат писањем суду и пристанком на добровољно продужење рока. Ово значи
да Ви не мора да се појавите у суду.
Појављивање пред амбасадом или конзулатом
Полиција може да одлучи да ли треба да се састанете са амбасадом или конзулатом Ваше домовине
или неке друге земље у циљу утврђивања Вашег идентитета или издавања путних исправа. Уколико
се супротставите састанку са амбасадом или конзулатом, можете захтевати да полиција изнесе
питање пред суд како би они одредили да ли је потребно да се састанете.
Да ли сте у недоумици?
За Вашег адвоката није увек могуће да Вам прецизно каже када може да Вас посети. Због тога би
било добра идеја да запишете своја питања, тако да их можете дати адвокату када се следећег пута
будете састали.
Уколико сте несигурни или у недоумици у вези било чега другог што се дешава са Вашим случајем,
увек имате право да контактирате са Вашим адвокатом.

