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Ce trebuie să știți despre audierile pentru revizuirea
măsurilor de detenție
Dacă ați fost reținut(ă) de Agenția Canadiană pentru Servicii de Frontieră  (CBSA) din motive de
imigrare, veți avea o audiere pentru revizuirea măsurilor de detenție în fața Diviziei de Imigrări din
cadrul Consiliului pentru Imigranți și Refugiați din Canada (IRB). Următoarele informații vă vor ajuta
să înțelegeți procesul de revizuire a detenției și la ce să vă așteptați.

Ce se întâmplă după ce ați fost reținut(ă):
1. Când CBSA vă reține, trebuie să anunțe Divizia de Imigrări a IRB.

2. Aveți dreptul la o audiere de revizuire a detenției în termen de 48 de ore de la reținerea dvs.
sau cât mai curând posibil după aceea. CBSA vă poate elibera înainte ca această audiere să
aibă loc. În cazul în care CBSA nu vă eliberează, Divizia de Imigrări a IRB va organiza o
audiere de revizuire a detenției.

3. Veți primi o notă informativă prin care vi se va comunica când și unde va avea loc audierea.

4. De asemenea, ar trebui să primiți copii ale documentelor pe care CBSA dorește să le utilizeze
ca dovezi în cadrul audierii dvs.

5. Audierea dvs. poate avea loc prin videoconferință, la telefon sau în persoană.

6. Persoana care prezidează audierea - denumită membru - va decide dacă veți fi eliberat(ă) sau
veți rămâne în detenție.

Trebuie să știți: Toate audierile IRB sunt programate ca audieri virtuale. Cu toate acestea, puteți
solicita, de asemenea, o audiere în persoană. În cazul în care sunteți reprezentat(ă) de o altă
persoană, acesta trebuie să formuleze cererea în scris. Puteți să faceți cererea și dvs. - fie în scris, fie
verbal.

Care este rolul IRB în revizuirea măsurilor de detenție?
Un membru al Diviziei de Imigrări a IRB vă audiază cazul și decide dacă ar trebui să fiți eliberat(ă) sau
să rămâneți în detenție. IRB este la fel ca un tribunal, dar mai puțin formal. Acesta ia decizii care sunt
obligatorii din punct de vedere juridic.

Trebuie să știți: Persoana care decide dacă veți fi sau nu eliberat(ă) din detenție este membrul
Diviziei de Imigrări, denumită și membrul.

Care este rolul CBSA în revizuirea măsurilor de detenție?
Un reprezentant al CBSA va lua parte la examinarea reținerii dvs. și vă va explica de ce ați fost
reținut(ă). Reprezentantul CBSA va prezenta probe. Reprezentantul poate argumenta că ar trebui să
rămâneți în detenție sau poate recomanda eliberarea dvs.

Trebuie să știți: Reprezentantul CBSA este adesea numit reprezentantul ministrului sau consilierul
ministrului.

Puteți angaja pe cineva care să vă reprezinte
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Deși vă puteți reprezenta singur(ă) pe durata audierii, vă recomandăm să angajați o persoană care să
vă ajute. Poate fi un avocat sau un consultant în materie de imigrări. Dacă vă aflați în Quebec,
apărătorul poate fi, de asemenea, un notar. Plata apărătorului dvs. ține de responsabilitatea dvs.

Dacă nu aveți suficienți bani pentru a plăti un avocat, este posibil să puteți obține asistență juridică
gratuită. Unele provincii și teritorii oferă asistență juridică gratuită persoanelor eligibile. De asemenea,
pot să vă ajute unele organizații comunitare sau religioase care ajută imigranții și refugiații. Întrebați
un ofițer unde sunteți reținut(ă), pentru a vă ajuta să contactați asistența juridică sau un apărător.
Dacă decideți să angajați un avocat sau să vă ajute cineva, ar trebui să faceți acest lucru cât mai
curând posibil.

Un prieten sau un membru al familiei, poate, de asemenea, să vă reprezinte în calitate de apărător
dacă nu este plătit(ă)pentru ajutorul acordat.

Motive posibile pentru care ați fost reținut(ă)
Reprezentantul CBSA poate solicita membrului Diviziei de Imigrări să vă rețină dacă CBSA consideră
că cel puțin una dintre următoarele situații vi se aplică.

Este probabil să prezentați un pericol pentru public.
Pentru a-și susține poziția, CBSA poate da exemple din viața dvs. referitoare la:

• asocierea cu o organizație criminală

• condamnări penale sau acuzații în așteptare pentru infracțiuni de natură sexuală, anumite
infracțiuni legate de droguri sau infracțiuni care implică violența sau armele; sau

• orice comportament, activități și evenimente care susțin afirmația că ar trebui să fiți considerat
periculos(ă)

Puteți furniza propriile dovezi și argumente pentru a arăta membrului de ce nu sunteți un pericol.

Probabil că nu vă veți prezenta la o audiere pentru imigrație sau pentru
îndepărtarea dvs. din Canada.
Pentru a-și susține poziția, CBSA poate da exemple din viața dvs. când:

• nu v-ați prezentat pentru chestiuni legate de imigrare sau legale;

• nu ați respectat condițiile;

• ați intrat ilegal într-o țară;

• ați evadat din custodie.

Puteți furniza propriile dovezi și argumente pentru a demonstra membrului că vă veți prezenta atunci
când vi se solicită acest lucru.

Identitatea dvs. nu a fost, dar poate fi stabilită
Este posibil să fi venit în Canada fără documente de identitate sau cu documente de identitate care ar
putea să nu fie autentice. Este posibil ca CBSA să nu vă poată confirma identitatea.

Trebuie să ajutați CBSA să vă stabilească identitatea. Puteți face acest lucru încercând să obțineți
documente de identitate și oferind informații care vor ajuta CBSA să vă stabilească identitatea.
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Membrul Diviziei de Imigrări va lua în considerare eforturile depuse de CBSA și cooperarea dvs. cu
CBSA pentru a vă dovedi identitatea, înainte de a decide menținerea dvs. în detenție sau dispunerea
eliberării dvs.

Este posibil să nu fiți admis(ă) în Canada din motive de securitate sau din
cauza unei încălcări a drepturilor omului sau internaționale, infracțiuni
grave, criminalitate sau crimă organizate
CBSA va explica ce măsuri ia pentru a afla dacă sunteți inadmisibil(ă) din cauza unuia dintre motivele
de mai sus. In această situație, membrul Diviziei de Imigrări poate doar să analizeze dacă CBSA are
o suspiciune rezonabilă și dacă ia măsurile necesare pentru a o investiga.

Important: Ascultați cu atenție ceea ce spune reprezentantul CBSA. Dacă nu înțelegeți ceva, cereți
explicații.

Alți factori care vor fi luați în considerare în cadrul unei revizuiri măsurilor
de detenție
Membrul trebuie să ia în considerare motivele reținerii dvs. și, de asemenea:

• perioada de timp de când sunteți în detenție;

• cât ar durat detenția în cazul n care nu sunteți eliberat(ă);

• dacă dvs. sau CBSA a cauzat orice întârziere ce nu poate fi explicată;

• orice alternativă disponibilă pentru detenție;

• cele mai bune interese ale oricărui copil afectat.

Puteți prezenta dovezi și argumente cu privire la oricare dintre acești factori pentru ca membrul să le
ia în considerare.

Ce se întâmplă la o audiere pentru revizuirea măsurilor de detenție?
1. Membrul va începe prin prezentarea tuturor participanților și va explica ce se va întâmpla.

Dacă nu vorbiți limba franceză sau engleză, un interpret va fi prezent la audiere pentru a
traduce pentru dvs. Dacă există un interpret la audiere, membrul va verifica dacă îl înțelegeți.

Important: Dacă aveți nevoie de un interpret și nu este disponibil niciunul, anunțați-l imediat
pe membru.

2. Reprezentantul CBSA va explica de ce sunteți deținut(ă) (motivele detenției) și va prezenta
dovezile și argumentele în sprijinul poziției sale. Se pot oferi mai multe motive pentru detenție.

3. Dvs. și avocatul dvs. veți avea posibilitatea de a răspunde, de a vă prezenta dovezile și
argumentele și de a pune întrebări.

4. Reprezentantului CBSA i se poate permite să răspundă la ceea ce dvs. sau avocatul dvs. ați
spus.

5. Dacă există martori la audiere care să furnizeze informații, reprezentantul CBSA, dvs.,
avocatul dvs. sau membrul le puteți adresa întrebări.

6. După audierea reprezentantului CBSA, a dvs. sau a avocatului dvs. și a oricăror martori,
membrul va decide dacă veți fi eliberat(ă) sau veți rămâne în detenție.



4

Unclassified - Non classifié

Poate exista o alternativă la detenție
O alternativă la detenție este un plan de eliberare care poate include condiții pe care trebuie să le
respectați. Puteți sugera o alternativă la detenție. Când vă pregătiți pentru audiere, trebuie să vă
gândiți la alternative rezonabile la detenție. Afecțiunile ar putea include:

• menționarea CBSA a adresei dvs. de rezidență;

• prezentarea regulată la CBSA;

• respectarea unei interdicții de părăsire a locuinței;

• locuirea cu o anumită persoană;

• evitarea consumului de alcool sau de droguri;

• orice altă condiție care este necesară în cazul dvs.;

Membrul va decide dacă sunt necesare condiții și care ar trebui să fie acestea.

Alternativa la detenție poate include, de asemenea, o cauțiune
Există două tipuri de cauțiuni:

• Depozit (denumit și cauțiune în numerar): Banii sunt depuși la guvern înainte ca dvs. să fiți
eliberat(ă). Dacă nu respectați condițiile, Guvernul Canadei va păstra banii și CBSA vă
poate aresta și pune din nou în detenție. Dacă respectați condițiile, CBSA va returna în cele
din urmă banii persoanei obligate.

• Garanție (denumită și cauțiune de performanță): Persoana obligată promite să plătească o
sumă de bani dacă nu respectați condițiile de eliberare. Dacă nu respectați condițiile,
Guvernul Canadei va lua banii de la persoana obligată și CBSA vă poate aresta și pune din
nou în detenție. În cazul garanției, persoana obligată trebuie să fie cetățean canadian sau
rezident permanent al Canadei și trebuie să demonstreze că își poate permite să plătească
cauțiunea și să se asigure că veți respecta condițiile de eliberare.

Persoana care oferă cauțiunea este cunoscută sub numele de garant. La audiere,
reprezentantul CBSA și membrul pot solicita persoanei propuse de dvs. informații care vor ajuta
membrul să decidă dacă este adecvată cauțiunea. Garantul vă poate furniza aceste informații înainte
de audiere, completând un formular cu Informații despre garant.

Trebuie să știți: Un garant poate fi un prieten, un membru al familiei, un lucrător comunitar sau chiar
dvs.

Trebuie să luați în considerare potențialele persoane obligate, câți bani ar putea fi disponibili pentru
plata cauțiunii și orice alte informații pe care le puteți oferi pentru a ajuta membrul să decidă. De
asemenea, trebuie să vă asigurați că persoana obligată este disponibilă în timpul audierii pentru a
răspunde la întrebările reprezentantului CBSA și ale membrului.

Când veți primi o decizie
După audierea reprezentantului CBSA, a dvs. sau a avocatului dvs. și a oricăror martori, membrul va
decide dacă veți fi eliberat(ă) sau veți rămâne în detenție. Membrul va prezenta de obicei decizia și
motivele care stau la baza acesteia la sfârșitul ședinței. Cu toate acestea, în cazul în care problemele
sunt foarte complicate, este posibil ca membrul să aibă nevoie de mai mult timp pentru a revizui toate
dovezile și pentru a-și pregăti decizia.
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Ce se întâmplă dacă membrul decide că trebuie să rămâneți în detenție
Dacă vi se dispune să rămâneți în detenție, veți avea o altă revizuire a detenției în termen de 7 zile.
La revizuirea de șapte zile, dacă membrul Diviziei de Imigrări ordonă din nou detenția dvs., detenția
dvs. va fi examinată din nou după 30 de zile și la fiecare 30 de zile după aceea, până când veți fi
eliberat(ă) sau expulzat(ă) din Canada. La fiecare revizuire a detenției, puteți prezenta fapte noi
pentru a susține o cerere de eliberare. În cazul în care situația dvs. se schimbă între revizuirea
măsurilor de detenție, puteți solicita o audiere anticipată la Divizia de Imigrări.

Ce se întâmplă după ce sunteți eliberat(ă)
După ce sunteți eliberat(ă), dacă rămâneți în Canada, trebuie să respectați condițiile eliberării dvs.
Aceste condiții continuă să vi se aplice până când ieșiți din Canada sau până când au fost modificate
sau anulate.

Puteți solicita Diviziei de Imigrări să modifice sau să anuleze condițiile
dvs.
În cazul în care situația se modifică după impunerea condițiilor, scrieți o scrisoare către Divizia de
Imigrări explicând de ce considerați că ar trebui modificate condițiile dvs. și să trimiteți o copie a
scrisorii către CBSA. Puteți folosi Formularul de cerere de modificare a condițiilor de eliberare
pentru a vă ajuta să redactați această scrisoare.

Important: În cazul în care ministrul v-a identificat ca fiind un cetățean străin desemnat, majoritatea
informațiilor prezentate aici nu vi se aplică și este posibil să treacă 14 zile până la prima revizuire a
măsurilor de detenție. Dacă sunteți cetățean străin desemnat, membrul IRB prezent la audierea dvs.
va explica modul în care revizuirea detenției funcționează pentru persoanele aflate în situația dvs.

Pentru a afla mai multe: Informațiile din această broșură se bazează pe Legea canadiană privind
protecția imigrării și a refugiaților, pe Regulamentele privind imigrarea și protecția refugiaților, pe
Regulile Diviziei de Imigrări și pe Ghidul 2 al Președintelui IRB (Detenția). Vă recomandăm să
consultați aceste documente pentru mai multe detalii.
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