Om du blir anholdt (gripen) har du plikt att:

Om du saknar danskt medborgarskap, kan det dock gå upp till

Upplysa polisen om ditt namn, födelsedatum och folkbokfö-

72 timmar innan du ställs inför en domare. När du ställs inför

ringsadress. Inget annat!

en domare tilldelas du en advokat, som du har rätt att välja

Om du blir anholdt (gripen) har du rätt till:

själv. Du har också möjlighet att byta advokat senare. Du har

ERSÄTTNING OCH ANMÄLAN
Om du har blivit olagligt frihetsberövad.
Om du har varit gripen och åtalet mot dig läggs ner, eller om

rätt att inte säga något.

du blir frikänd kan du kräva ersättning för “uretmässig anhol-

göra dessa åt dig. Läkarhjälp eller medicin om du har behov

I grundlovsforhøret kan tre saker ske:

varierar beroende på hur lång tid du har varit frihetsberövad.

av det. Advokathjälp, om du senare blir dömd ska du betala

1. Domaren kan släppa dig fri.

Att få veta vad du är misstänkt för, samt vilken tid du blev
gripen. Att göra nödvändiga telefonsamtal, polisen har rätt att

din advokat själv.

ÅTAL OCH BÖTER
Om det inleds ett åtal mot dig (du får ett åtal eller bötesföre-

2. Domaren kan förlänga frihetsberövandet med 72 timmar.
3. Domaren kan varetægtsfængsle (häkta) dig, i max 4 veckor
åt gången.

delse”. Tidsgränsen för att kräva detta är 2 månader. Beloppet

Om du har blivit utsatt för andra felaktiga ingrepp.
Om du exempelvis har blivit utsatt för felaktig visitering eller
husrannsakan, blivit slagen av polisen eller utsatt för annan felaktig behandling är det möjligt att klaga över detta. Kontakta
din rättshjälp så fort som möjligt för vägledning.

läggande sänt hem till dig) och du vill bestrida detta, bör du

Om du blir tagen till grundlovsforhør är det mycket stor san-

söka rättshjälp så fort som möjligt. Om du betalar böterna

nolikhet att du blir varetægtsfængslet (häktad). Om domaren

innebär det att du har erkänt dig skyldig. Detta gör att du se-

beslutar att häkta dig har du möjlighet att överklaga beslutet

nare, i princip, saknar rätt till ersättning för exempelvis olaglig

till Landsretten. Du bör berätta för domaren att du förbehåller

Vänsterjuristerna Lund

arrestering.

dig rätten till att överklaga. Därefter bör du rådgöra med din

vansterjuristerna.kadermaskinen.se

advokat om du ska överklaga till Landsretten eller inte. Är du

vansterjuristernalund@gmail.com

under 18 år, får du inte sitta häktad tillsammans med vuxna.

Retshjælpen Rusk

Men du kan istället bli satt på ex. en fängelseavdelning där det

www.rusklaw.dk

endast sitter personer under 18 år.

kontakt@rusklaw.dk

GRUNDLOVSFORHØR
Inom 24 timmar efter att
du blivit gripen skall du
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DANSK LAG PÅ SVENSKA

DANSK LAG PÅ SVENSKA
Syftet med detta häfte är att ge en kort överblick över de
lagar som rör politiska aktioner i Danmark. Politisk aktivism
följer inte alltid lagen, och därför kan det exempelvis vara
bra att veta vad polisen har och inte har laglig rätt att göra.
Lagen följs inte alltid av ordningsmakten eller av enskilda
individer, och därför kan även situationer som inte beskrivs i
detta häfte att uppstå. När särskilda regler gäller för dig som
inte har danskt medborgarskap eller är under 18 år står det
angivet.

något som kan användas till maskering, ex. ansiktsmålning
eller tyg som täcker ansiktet.

VAPEN Det är olagligt att inneha vapen på offentliga platser.
Som vapen räknas exempelvis pepparspray och kniv (med
undantag av fickknivar med blad kortare än 7 cm). Även
föremål som kan användas som vapen, ex. slagträn, kan
vara olagliga att inneha.

DEMONSTRATION Alla har rätt att samlas för att demonstrera utan att på förhand ansöka om tillstånd. Polisens

FOTOGRAFERA OCH FILMA Det är lagligt att fotografera och
filma poliser, såväl uniformerade som civila, på offentliga
platser. Det kan dock vara olagligt, om syftet är att störa
polisen i deras arbete. Om polisen menar att du stör deras
arbete kan du få böter. Det kan vara bra att dokumentera
polisens arbete t.ex. i samband med visitationer, husrannsakningar och liknande eftersom det kan användas som
bevismaterial. Men kom ihåg att om polisen får tag på det
du dokumenterat kan det även användas som bevis mot dig
och andra.

MASKERING I förbindelse med demonstrationer eller offentliga möten kan det vara olagligt att maskera sig eller inneha
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detta häfte att uppstå. När särskilda regler gäller för dig som
inte har danskt medborgarskap eller är under 18 år står det
angivet.

möjligheter att ingripa vid demonstrationer. Om polisen
anser att du hotar att störa den allmänna ordningen på ett
betydande sätt, kan de befalla dig att lämna platsen, visitera

filma poliser, såväl uniformerade som civila, på offentliga
platser. Det kan dock vara olagligt, om syftet är att störa
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uppge ditt namn, ditt födelsedatum och din folkbokföringsadress. Inget annat! Polisen använder dessa upplysningar för att få tag på ditt personnummer och därmed fastställa
din identitet. Om de är tveksamma om din identitet har de
möjlighet att ta med dig till polisstationen i syfte att fastställa
din identitet. Om du är medborgare i ett EU/EES land, t.ex.
Sverige, ska du bara kunna bevisa detta, t.ex. med ett IDkort. Om du inte är medborgare i EU/EES land ska du visa
pass samt kunna dokumentera att du har rätt att uppehålla
dig i Danmark.

VISITERING För att få visitera dig och dina tillhörigheter

ANHOLDT (GRIPEN)
FÖRHÖR
Polisen kommer i något skede att vilja förhöra dig. Kom ihåg
att polisen bara är intresserad av att samla bevis mot dig och
andra demonstranter. Du har rätt att inte uttala dig - använd
den rätten! Om du har behov av att framföra din version av
omständigheterna, så vänta med att uttala dig tills du har
pratat med en advokat eller fått juridisk rådgivning. Du måste
inte heller ta ställning till det du anklagas för eller skriva
under något.
Om du är under 18 år kommer polisen vilja ta kontakt med

krävs det att polisen har anledning att misstänka att du

dina föräldrar och under förhöret är ofta en person från de

innehar något olagligt. Du har rätt att få veta varför du blir

sociala myndigheterna med. Denna person är inte där för

visiterad. Om du befinner dig i ett sk “visitationsområde” har

att vägleda dig under förhöret, och du kan fortsatt använda

de rätt att kroppsvisitera dig även utan misstanke, men en-

din rätt till att inte uttala dig. Om du blivit slagen eller hotad

dast med syfte att hitta vapen. Utgångspunkten är att du har

av polisen ska du berätta det för person från de sociala

rätt att bli visiterad av en polis av samma kön som du. Polisen

myndigheterna.

kan vägra detta om de menar att det är “omöjligt” att tillkalla

Om du är under 15 år får polisen inte spärra in dig. Det

en kollega av ditt kön. En visitation ska alltid genomföras så

gör de ofta ändå, då de påstår att inget annat är möjligt. I

att stanna kvar i en demonstration som polisen har upplöst.

hänsynsfullt som möjligt. Om visitationen varar mer än 10

sådana fall får polisen endast frihetsberöva dig i 6 timmar,

En demonstration är upplöst så snart polisen har meddelat

minuter räknas det som ett frihetsberövande, vilket gör att du

dock i särskilda situationer upp till 24 timmar. Om du är

detta genom högtalare, det spelar ingen roll om du har hört

kan söka ersättning i efterhand. Du ska dock kunna visa på

under 15 år och frihetsberövas i mer än 6 timmar, har du rätt

det eller inte.

visitationens varaktighet.

till en advokat.

något som kan användas till maskering, ex. ansiktsmålning

IDENTIFIERING Om polisen stoppar dig, måste du endast

ANHOLDT (GRIPEN)

dig, konfiskera saker du har med dig eller frihetsberöva dig.
Detta kallas “administrativt frihedsberøvet,” och de får hålla
dig i max 12 timmar. Om du har blivit frihetsberövad av
denna anledning har du rätt att få det prövat i en domstol i
efterhand. Du ska framställa begäran inom 4 veckor.

VID UPPLÖSANDE AV DEMONSTRATION Det är olagligt
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