U pritvoru sam šta će se desiti sada?
Vi ste u pritvoru od strane policije, u skladu sa članom 36 Konsolidovanog zakona o strancima
(Udlændingeloven). Imate pravo na advokata tokom pritvora. Sam Vaš advokat je odgovoran za Vaše
interese.
Bez sumnje, imaćete veliki broj pitanja na koja bi želeli da dobijete odgovor, pa je zbog toga veliki broj
iskusnih advokata sastavilo ovoj pamflet koji objašnjava šta Vaš advokat može da učini za Vas dok ste u
pritvoru, u skladu sa članom 36 Konsolidovanog zakona o strancima (Udlændingeloven).
Pritvor
U trenutku Vašeg pritvora, policija će Vam obezbediti kratko objašnjenje o tome zašto ste pritvoreni. Policija
će Vas takođe savetovati o Vašem pravu stupanja u kontakt sa ambasadom ili konzulatom Vaše domovine.
Ukoliko tražite azil, takođe imate pravo da stupite u kontakt sa Danskim savetom za izbeglice. Policija će
Vas nadalje savetovati da se pojavite pred sudom najkasnije 3 x 24 časa nakon trenutka Vašeg pritvaranja.
Pre nego što se pojavite pred sudom, sudija će osigurati da Vam bude naznačen advokat.
Tokom pojavljivanja na sudu, sudija će odlučiti da li treba da nastavi Vaš pritvor ili treba da budete
oslobođeni.
Korišćenje advokata
Vaš advokat može da Vam pomogne dok se policija bavi Vašim slučajem. Možete dobiti pomoć u velikom
broj važnih pitanja dok je slučaj u toku. Vredi da se zna za šta možete da iskoristite Vašeg advokata:
• Posao advokata
Posao je advokata da brine o Vašim interesima dok ste pritvoreni, uključujući osiguravanje - uz Vašu pomoć
- da ćete biti u pritvoru što je moguće kraće.
• Tretman slučaja od strane vlasti
Imigracione vlasti odlučuju o tome da li imate pravo da boravite ili radite u Danskoj. Policija će sprovesti
neophodne istrage da bi se procenio Vaš slučaj. Imate obavezu da odgovorite na postavljena pitanja, ali
možete zahtevati prisustvo Vašeg advokata tokom intervjua. Danska imigraciona služba, Javno tužilaštvo i
Danska služba bezbednosti i obaveštajna služba mogu da razmenjuju informacije o Vama, ako je to
relevantno za Vaš slučaj ili je u interesu nacionalne bezbednosti.
• Poverljivi intervju
Vašem advokatu nije dozvoljeno da otkrije o čemu ste razgovarali, niti policiji, niti bilo kome drugom.
Drugim rečima, Vaši intervjui su poverljivi. Vaš advokat može da kaže nekome o čemu ste razgovarali samo
u dogovoru s Vama. Ukoliko je tokom sastanka sa Vašim advokatom prisutan tumač, njemu takođe nije
dozvoljeno da nikome otkrije šta ste rekli.

Izbor advokata
Lično Vi možete izabrati onog što želite da Vas zastupa. Ukoliko želite da promenite advokata, možete pisati
advokatu koji želite da Vas zastupa. Alternativno možete pisati sudu ili policiji. Možete zamoliti zatvorsko
osoblje da Vam pomogne u pronalaženju tačne adrese.
Plaćanje za advokata
Sud će naznačiti advokata za Vas, bez obzira da li ste Vi ili sud tražili advokata. Naknadu za advokata plaća
država. Prema tome, Vi ne treba da plaćate za pravno zastupanje.
Pravo na tumača
Kada se pojavljujete pred sudom, kada ste intervjuisani od strane policije ili se sastajete sa svojim
advokatom, imate pravo na tumača. Veoma je važno da odmah kažete ako imate poteškoća da razumete
tumača ili smatrate da Vam na bilo kakav način tumačenje izaziva probleme. Tumača takođe plaća država.
Posete i pisma
Imate pravo da primate posetioce, kao i da šaljete i primate pisma. U određenim okolnostima policija može
da odluči da ne smete primati posete od određenih ljudi ili da zahteva da Vaše posete budu pod nadzorom.
Ove odluke mogu biti izvedene pred sud. Policija takođe može da pogleda Vašu poštu pre nego što je primite
ili pošaljete, a u posebnim okolnostima može da zadrži Vašu poštu. Svaka policijska odluka za zadržavanje
Vaše pošte mora se odmah izvesti pred sud.
Vi uvek imate pravo na kontakt sa Vašim advokatom bez nadzora.
Pritvor - maks. 4 nedelja odjednom
Možete biti pritvoreni maksimalno četiri nedelja odjednom. Kada ovaj rok isteče, sudija će ispitati da li još
uvek postoje razumni razlozi za Vaš pritvor. Ova odluka se donosi u kratkom sudskom saslušanju, tokom
kog Vi imate pravo da budete prisutni. Međutim, sudsko saslušanje može da se izvrši i na taj način što ćete
Vi i Vaš pravni zastupnik razgovarati sa sudijom i tužilaštvom uz pomoć audio-vizuelnih komunikacija.
Vaš advokat može da argumentuje i protestuje za Vaše oslobođenje. S druge strane, policija mora da
obezbedi razlog ako želi da se Vaš pritvor nastavi.
Sudiji je dozvoljeno da produži pritvor na četiri nedelja odjednom. Nakon tog vremena, ponovo mora da se
pojavite pred sudijom koji će odlučiti da li Vaš pritvor treba da nastavi. Prema tome, ne možete da računate
da ćete biti oslobođeni nakon završetka 4-nedeljnog perioda. Ipak, imate pravo da budete saslušani od sudije
na kraju 4-nedeljnog perioda pritvora.
Pritvor ne sme da bude preterano dug i u normalnom slučaju ne sme da bude duži od 6 meseci.
Ukoliko Vas Okružni sud ne oslobodi, uvek možete podneti Vaš slučaj Višem sudu koji takođe može da
odluči da li treba da budete oslobođeni. Viši sud donosi odluku na osnovu pisanog slučaja, odnosno bez
mogućnosti da Vi ili Vaš advokat budete u stanju da razgovarate sa sudijom.
Dobrovoljno produženje - maks. 2 ili 4 nedelje
Kada je period pritvora pred isticanjem, zajedno sa Vašim advokatom možete da odlučite da li ćete
dobrovoljno prihvatiti produženje pritvora od 2 ili 4 nedelje odjednom.

Ovo će uraditi Vaš advokat pisanjem sudu i pristankom na dobrovoljno produženje roka. Ovo znači da Vi ne
mora da se pojavite u sudu.
Pojavljivanje pred ambasadom ili konzulatom
Policija može da odluči da li treba da se sastanete sa ambasadom ili konzulatom Vaše domovine ili neke
druge zemlje u cilju utvrđivanja Vašeg identiteta ili izdavanja putnih isprava. Ukoliko se suprotstavite
sastanku sa ambasadom ili konzulatom, možete zahtevati da policija iznese pitanje pred sud kako bi oni
odredili da li je potrebno da se sastajete.
Da li ste u nedoumici?
Za Vašeg advokata nije uvek moguće da Vam precizno kaže kada može da Vas poseti. Zbog toga bi bilo
dobra ideja da zapišete svoja pitanja, tako da ih možete dati advokatu kada se sledećeg puta budete sastali.
Ukoliko ste nesigurni ili u nedoumici u vezi bilo čega drugog što se dešava sa Vašim slučajem, uvek imate
pravo da kontaktirate sa Vašim advokatom.

