Informații privind ispăşirea unei pedepse cu
închisoarea

În acest pliant veţi găsi cele mai importante reguli care se aplică în cazul ispăşirii unei
pedepse cu închisoarea. Dacă doriți să aflați mai multe informații, puteți imprumuta
regulamentul complet și legile de la personalul nostru. . Puteţi întotdeauna să
întrebaţi personalul dacă aveţi nelămuriri în legătură cu orice problemă.

1. Penitenciar de stat sau local?
În mod normal, o pedeapsă cu închisoarea se ispăşeşte într-un penitenciar. Dacă pedeapsa dvs. este
scurtă sau în cazul speciale, veţi ispăşi poate pedeapsa într-un penitenciar local sau în
Penitenciarele Oraşului Copenhaga (”Vestre Fængsel”). Aici se aplică în multe privinţe aceleaşi
reguli ca într-un penitenciar de stat închis. A se vedea mai jos.
2. Penitenciar cu regim deschis sau închis?
O pedeapsă cu închisoarea se ispăşeşte în mod normal într-un penitenciar deschis. Totuşi, Direcţia
Administraţiei Penitenciarelor şi Serviciului de Probaţiune poate hotărî să vă ispăşiţi pedeapsa întrun penitenciar închis, de exemplu dacă pedeapsa dvs. este lungă.
Într-un penitenciar închis, există mai mult personal şi mai mult control decât într-un penitenciar
deschis. Un penitenciar închis are şi reguli mai severe, de exemplu privind banii, convorbirile
telefonice, vizitele,permisiunile de ieşire și altele. A se vedea mai jos alte detalii.
3. Secţiile semi-deschise
În anumite cazuri este posibil să fiți plasat într-o secţie semi-deschisă, într-un penitenciar deschis,
în locul unui penitenciar închis. Într-o secție semi-deschisă se aplică un regulament mai strict, decât
în celelalte unități deschise. Puteţi obţine mai multe informaţii despre secţiile semi-deschise de la
personal.
4. Transferarea la un penitenciar închis
Dacă abuzaţi de libertatea mai mare dintr-un penitenciar deschis, riscaţi să fiţi transferat la un
penitenciar închis. Acest lucru se poate întâmpla, de exemplu, dacă părăsiţi penitenciarul fără
permisiune de ieşire, dacă introduceţi în penitenciar sau consumaţi droguri sau alcool, dacă aveţi un
comportament ameninţător sau violent sau dacă săvârşiţi infracţiuni în penitenciar sau în afara lui.
Puteţi întreba personalul dacă este posibil să fiţi transferat ulterior la o penitenciar deschis.
5. Calculul pedepsei
După pronunţarea sentinţei sau la sosirea în penitenciar, veţi primi un aşa-zis calcul al pedepsei.
Acest calcul conţine cele mai importante date privind ispăşirea pedepsei, de exemplu data la care
vă ispăşiţi pedeapsa şi care este ultima dată la care trebuie să fiţi pus în libertate. Veţi găsi acolo şi
datele de la care este posibil să vi se permită să fiți eliberat condiţionat.
Dacă nu sunteţi de acord cu modul în care a fost calculată pedeapsa, veţi putea face o plângere
după regulile obişnuite. A se vedea secţiunea Plângeri și apeluri. Dacă nu sunteţi de acord cu modul
în care a fost interpretată sentinţa, puteţi cere să fie supus examenului instanţei calculul pedepsei
dvs.
6. Compania celorlalţi deţinuţi
Într-un penitenciar de stat staţi în mod normal împreună cu ceilalţi deţinuţi, atât în timpul lucrului
cât şi în timpul liber. În cele mai multe penitenciare aveţi posibilitatea de a fi singur în
celula/camera dvs. în timpul liber şi noaptea. În anumite penitenciare există şi posibilitatea de a
ispăşi pedeapsa fără să fiţi deloc împreună cu ceilalţi deţinuţi. În unele cazuri, puteți să nu
beneficiați de dreptul de a socializa cu ceilalți deținuți (”excluderea de la compania celorlalți”)
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În penitenciarele locale şi în Penitenciarele Oraşului Copenhaga, posibilităţile de a fi în compania
celorlalţi deţinuţi sunt mai restrânse.
Dacă aveţi mai puţin de 18 ani, se aplică reguli speciale privind compania celorlalţi. Întrebaţi
eventual personalul.
7. Ajutorul personal, social şi juridic
În timp ce vă ispăşiţi pedeapsa, puteţi să primiţi ajutor şi sfaturi mai ales de la personalul din secţia
dvs. Puteţi vorbi cu personalul secţiei sau cu consilierul social al penitenciarului despre
dumneavoastră și problemele personale şi sociale ale familiei dvs.
La sosirea în penitenciar, veţi fi informat despre drepturile şi obligaţiile dvs., precum şi despre alte
lucruri relevante privind șederea dvs. În maximum șapte zile de la încarcerare, dvs. împreună cu
instituția veți stabili un plan pentru activitățile din timpul încarcerării și pentru momentul imediat
următor eliberării.
Dacă aveţi nevoie de un ajutor special, puteţi intra în contact cu preotul, asistenta medicală,
medicul, dentistul, profesorul penitenciarului sau cu conducerea instituției. Dacă aveţi întrebări
privind sentinţa dvs., puteţi cere ajutorul apărătorului dvs. La alte întrebări de ordin juridic vă vor
putea răspunde consilierul social sau conducerea penitenciarului într-o anumită măsură. Personalul
vă poate da şi numele avocaţilor care oferă în mod gratuit asistenţă juridică.
8. Bunuri şi bani
Celula este mobilată și veți primi și lenjerie de pat, prosoape şi haine de lucru. Într-o anumită
măsură puteţi aduce cu dvs. obiecte personale, de exemplu haine şi fotografii.
Regulile privind obiectele personale pe care le puteţi aduce cu dvs. sunt diferite în penitenciarele
închise, în penitenciarele deschise şi penitenciarele locale.
Întrebaţi eventual personalul dacă aveţi voie să primiţi obiecte şi bani care vi se trimit şi dacă vi se
permite să trimiteţi bani şi obiecte în afara penitenciarului. În mod normal nu vă este permis să
trimiteți bani dintr-un penitenciar închis decât dacă este vorba de salariu.
Instituţia în care vă aflaţi nu este de regulă răspunzătoare de deteriorarea, distrugerea sau furtul
bunurilor care vă aparţin.
9. Alimentaţie și băuturi
Veți primi o alocație de hrană dacă vă ispăşiţi pedeapsa într-un penitenciar de stat, aşa încât să vă
puteţi cumpăra hrană. În penitenciarele locale veți primi mâncare gata preparată. Din motive de
sănătate, medicul vă poate prescrie un regim special. Dacă sunteţi vegetarian sau dacă din motive
religioase aveţi nevoie de hrană specială, se vor respecta aceste cerințe. Puteţi întreba personalul
secţiei sau eventual preotul.
Puteţi cumpăra cafea, tutun şi alte bunuri în penitenciar. Oferta de produse diferă de la un
penitenciar la altul.
10. Fumatul
Fumatul este interzis în interiorul tuturor instituțiilor care se află sub Administrația Penitenciarelor
Daneze sau Serviciilor de Probațiune. Este, însă, permis în exteriorul acestora. Regulamentul legat
de fumat diferă între instituții.
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Tutunul, țigările și alte accesorii asociate cu fumatul - de ex. pipe, filtre și aparate de rulat - pot fi
depozitate într-un dulap înafara celulei. Dulapul trebuie să fie închis în permanență și dvs. veți avea
cheia de la acesta. Nu puteți păstra tutun sau alte accesorii pentru fumători în celula
dumneavoastră.
Orice încălcare a acestor reguli se va pedepsi disciplinar.
Dacă doriți să nu mai fumați, puteți cere personalului ajutor pentru a deveni membru într-un
program dedicat persoanelor care nu doresc să mai fumeze.
11. Munca şi pregătirea profesională
În timpul în care vă ispășiți pedeapsa, aveţi dreptul şi obligaţia să munciţi, să urmaţi cursuri de
pregătire profesională sau să defășurați alte activități permise, printre care tratamentul medical. În
schimbul muncii prestate, vi se dă o mică retribuție. Dacă sunteți bolnav, iar medicul vă declară
bolnav, primiţi un ajutor pe caz de boală.
Dacă sunteți reținut în arest preventiv, aveţi dreptul dar nu şi obligaţia de a munci.
Ofertele de muncă şi de cursuri de pregătire profesională diferă de la un penitenciar la altul iar în
penitenciarele locale ofertele sunt limitate. Într-un penitenciar de stat puteţi munci cel mai adesea
în producţie, într-un atelier, în agricultură sau în activităţi forestiere, la curăţenie, întreţinerea
clădirilor sau la întreţinerea parcurilor şi grădinilor. Într-un penitenciar local va fi mai ales vorba de
muncă simplă în producţie şi la întreţinerea clădirilor.
Cursurile de pregătire profesională au loc la şcoala penitenciarului sau sunt ţinute de profesori
angajaţi de penitenciarul local. Aceste cursuri constau în mod normal din pregătire obişnuită pentru
persoane adulte sau cursuri de reeducare.
Se va ţine cont în măsura posibilului de propriile dvs. dorinţe şi talente. Întrebaţi eventual
personalul de posibilităţile existente.
În anumite cazuri, puteţi obţine permisiunea de a munci şi de a urma cursuri în afara
penitenciarului (”ieşire şi intrare liberă”) sau de a vă efectua munca aflându-vă în penitenciar. Dacă
aveţi un venit provenind din muncă, de exemplu dacă aveţi dreptul să ieşiţi din penitenciar pentru a
merge la muncă, trebuie în mod normal să vă plătiţi șederea în penitenciar. Puteţi cere mai multe
informaţii de la personal.
12. Tratamente
Dacă aveţi nevoie de un tratament special, veţi putea în anumite cazuri să vă ispăşiţi pedeapsa întro instituţie din afara Administraţiei Penitenciarelor Daneze și Serviciului de Probaţiune . Dacă nu se
poate, Administraţia Penitenciarelor Daneze și Serviciul de Probaţiune are o serie de oferte diferite
de tratament pe care le puteţi folosi, de exemplu dacă sunteţi dependent de alcool şi droguri sau
dacă aţi fost condamnat pentru violenţă sau agresiune sexuală. Administraţia Penitenciarelor și
Serviciului de Probaţiune din Danemarcaare broşuri speciale despre posibilităţile de tratament
existente etc. Întrebaţi eventual personalul.
13. Timpul liber
În mod normal, aveţi dreptul la cel puţin o oră de stat în aer liber pe zi.
Aveţi posibilitatea de a asculta radio, de a vă uita la televizor şi de a citi ziare, reviste şi cărţi.
Întrebaţi eventual personalul despre posibilităţile de închiria un radio și/sau un televizor şi de a
împrumuta sau cumpăra ziare, reviste etc.
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Ofertele de activităţi din timpul liber sunt cele mai variate în penitenciarele deschise şi destul de
limitate în penitenciarele locale. În penitenciare există şi posibilitatea de a face sport, de
antrenament la sală, diverse activităţi de hobby etc. Întrebaţi eventual personalul dacă sunteți
interesat.
14. Religia
Penitenciarele de stat și unele penitenciare locale oferă servicii religioase. Aveţi dreptul să vorbiţi
cu un preot de aceeaşi religie cu dvs. În afară de preotul penitenciarului, care face parte din
biserica Evanghelică-Luteranădaneză, anumite penitenciare angajează persoane de altă religie, de
exemplu imami şi persoane de religie romano-catolică. În alte cazuri, preotul penitenciarului sau
personalul vă pot ajuta să intraţi în contact cu un preot din afara penitenciarului, care are aceeaşi
religie cu dvs.
Dacă religia dvs. vă interzice să munciţi în anumite zile, programul dvs. de lucru va fi stabilit
ţinându-se cont de aceasta.
15. Asistenţa medicală
Există un medic al penitenciarului. După ce aţi fost primit la penitenciar, vi se va face o consultație
de către medicul sau asistenta medicală. Dacă ulterior considerați că aveţi nevoie de medic, spuneţi
acest lucru personalului, care va informa medicul sau asistenta medicală.
Medicul va hotărî dacă trebuie să fiţi tratat şi dacă tratamentul trebuie să se facă într-una din
instituţiile Administraţiei Penitenciarelor Daneze și Serviciului de Probaţiune sau într-un spital
obişnuit.
16. Tratamentul dentar
Aveţi dreptul la anumite forme de tratament dentar. În anumite cazuri trebuie să plătiţi dvs.
cheltuielile. Întrebaţi eventual personalul.
17. Vizitele
Aveţi dreptul să primiţi vizite de cel puţin o oră, dacă este posibil două ore pe săptămână. În
penitenciarele de stat este de multe ori posibil să se primească vizite mai lungi şi mai dese.
Persoanele care vă vizitează trebuie în mod normal trebuie să primească anterior o aprobare.
În mod normal, vizitele sunt supravegheate. Aveţi dreptul la vizite nesupravegheate din partea
apărătorului dvs. în procesul penal care a dus la plasarea dvs. în penitenciar sau într-un proces
penal în curs. Acelaşi lucru este valabil pentru alţi avocaţi aleşi pentru a fi desemnaţi apărători din
oficiu.
Dacă nu aveţi prieteni sau rude care să vă viziteze, întrebaţi personalul dacă puteţi primi vizita unui
„prieten de vizită” al Crucii Roșii.
În mod normal, aveţi dreptul să primiţi vizita presei, dar dacă urmează să dați un interviu, aveți
nevoie de acordul Administraţiei Penitenciarelor Daneze și Serviciului de Probaţiune.
18. Convorbirile telefonice
În cadrul penitenciarele deschise se pot închiria telefoane mobile care sunt fixate pe perete, de
aceea pot fi folosite doar în celula dvs. Puteți folosi și telefoanele cu cartele disponibile pentru
deținuțiÎn penitenciarele închise şi în cele locale nu puteţi telefona decât dacă aţi primit o aprobare
specială. De regulă, trebuie să plătiţi dvs. convorbirea telefonică. Personalul sună şi în mod normal
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va asculta convorbirea dvs. Totuși, în cele mai multe secţii din penitenciarele închise şi în
Penitenciarele Oraşului Copenhaga sunt nişte reguli speciale privind telefoanele cu cartele
telefonice. Personalul vă poate da amănunte despre aceasta.
Este interzis să aduceți cu dvs. un telefon mobil în penitenciar. În penitenciarele închise şi în cele
locale, aducerea unui telefon mobil sau celular în penitenciar este o infracțiune. De asemenea, este
considerat o infracțiune faptul că prietenii sau rudele dvs. au un telefon mobil sau celular la ei când
vă vizitează într-un penitenciar închis sau într-unul local.
19. Scrisorile
Scrisorile dvs. nu sunt citite decât în cazul în care se consideră necesar din motive de ordine şi
siguranţă sau pentru a proteja persoana vătămată la săvârşirea infracţiunii. Din aceleaşi motive
poate fi reţinută o scrisoare.
În mod normal, scrisorile care vă sunt trimise dvs. vor fi deschise şi conţinutul lor controlat de faţă
cu dvs. Scrisorile trimise de dvs. din penitenciarele închise şi din cele locale vor fi controlate
înainte de expediere. În penitenciarele deschise, scrisorile nu sunt, de regulă, deschise înainte de a
fi expediate.
Personalul nu are voie să deschidă scrisori către şi de la următoarele autorităţi: Ministrul Justiţiei,
Directorul Administraţiei Penitenciarelor și Serviciului de Probațiune, tribunalele, Tribunalul Special
de rechizitoriu și revizuire, Organismul de Aprobare a Apelurilor, Ministerul Public, poliția,
Ombudsmanul Parlamentar, membrii Parlamentului Danez, alte autorităţi publice, Tribunalul
European al Drepturilor Omului, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii, Comisia
Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru Drepturile Omului, Comitetul Organizaţiei Naţiunilor Unite
împotriva Torturii, apărătorul dvs. desemnat din oficiu în procesul penal sau într-un proces în curs,
inclusiv un caz privind eliberarea condiționată din arestul preventiv. Acelaşi lucru este valabil
pentru scrisori de la şi către avocaţi care au fost aleşi să fie desemnaţi ca apărători din oficiu.
Totuşi, aceste scrisori pot fi scanate pentru a împiedica contrabanda.
Dacă vă este greu să scrieţi, spuneţi-i personalului, care vă va ajuta, de exemplu să vă înregistraţi
pe o casetă sau dându-vă dreptul să vorbiţi mai mult la telefon.
20. Poșta digitală - poștă de la autoritățile publice
Majoritatea deținuților nu au acces la internet și, de aceea, nu își pot verifica poșta digitală. Dacă
nu aveți acces la internet, nu veți primi mesaje pe poșta digitală. În schimb, veți primi scrisori de la
autoritățile publice prin poștă. Puteți alege, de asemenea, să oferiți unei rude un mandat pentru ca
aceasta să aibă acces la poșta digitală online. Puteți solicita mai multe informații personalului.
21. NemID
NemID poate fi emis de către personalul Administrației Penitenciarelor Daneze și Serviciului de
Probațiune pentru deținuții care se află în penitenciarele locale, în penitenciare sau în internate.
Deținuții își pot folosi NemID dacă au acces la internet în închisoare sau în cadrul internatului. Își
pot folosi NemID-ul când se află în permisie sau după eliberare.
22. Votul la alegeri etc.
Aveţi dreptul să votaţi prin scrisoare la alegerile parlamentare, locale etc. Aveţi de asemenea
dreptul să participaţi la o altă formă de activitate politică legală.
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23. Reprezentanţii deţinuţilor
Deţinuţii au dreptul să-şi exercite influenţa privind situaţia generală din instituţie. Acest lucru se
poate face prin intermediul reprezentanţilor desemnaţi de deţinuţi.
24. Permisiunea de ieşire
Cei mai mulţi deţinuţi dintr-un penitenciar deschis primesc permisiunea de a ieşi o dată la trei
săptămâni, la sfârşit de săptămână. Puteţi primi permisiunea de ieşire cel mai devreme, după 30 de
zile de la încarcerare dar, în anumite cazuri, de ex. dacă aveți o pedeapsă de lungă durată, veți fi
nevoit să așteptați mult mai mult timp.
Există şi posibilitatea de a primi permisiunea de ieşire dintr-un penitenciar închis, dar nu poate fi
obţinută atât de devreme ca într-un penitenciar deschis. Întrebaţi eventual personalul.
Dacă nu respectaţi o permisiune de ieşire, de exemplu dacă nu vă întoarceţi în penitenciar sau dacă
încercaţi să introduceţi droguri sau alcool în penitenciar sau dacă săvârşiţi o nouă infracţiune, vi se
poate retrage dreptul la ieşire. De asemenea, vi se poate retrage acest drept dacă, de exemplu,
consumaţi, deţineţi sau vindeţi droguri în penitenciar. Dacă vă aflaţi într-un penitenciar deschis,
riscaţi să fiţi transferat într-un penitenciar închis.
Ca deţinut puteţi să obţineţi permisiunea de ieşire cu scopuri speciale, de exemplu dacă persoane
apropiate se îmbolnăvesc grav sau decedează. Permisiunea de ieşire necesită întotdeauna ca scopul
ieşirii să fie bine motivat şi să nu existe pericolul de abuz. În anumite cazuri, ieşirea poate avea loc
cu însoţitor.
25. Eliberarea condiţionată
În mod normal, deţinuţii sunt liberaţi condiţionat după ce au ispăşit două treimi din pedeapsă. De
obicei, trebuie să fi efectuat cel puțin două luni din sentința dvs. pentru a putea beneficia de
eliberarea condiționată.
În anumite cazuri, puteţi fi liberat condiţionat după ce aţi ispăşit între o jumătate şi două treimi din
pedeapsă. Acest lucru se poate întâmpla atunci când, în timpul ispăşirii pedepsei, aţi făcut eforturi
deosebite pentru a evita să săvârşiţi alte fapte, de exemplu participând la tratamentul de
dezintoxicare de alcool şi de droguri. Întrebaţi eventual personalul.
Condamnaţii la detenţie pe viaţă pot fi eliberaţi condiţionat după ce au ispăşit cel puțin 12 ani din
pedeapsă.
Penitenciarul sau Ministerul Justiţiei (Direcţia Administraţiei Penitenciarelor şi Serviciului de
Probaţiune) sunt cele care hotărăsc dacă să fiţi eliberat condiţionat. Dacă se apreciază că nu este
indicată eliberarea condiţionată pentru că există pericolul să săvârşiţi din nou infracţiuni, vi se
poate refuza eliberarea condiţionată.
La eliberarea condiţionată se stabileşte un termen de probă. Dacă săvârşiţi o nouă infracţiune în
acest termen, restul pedepsei rămase neispăşite se adaugă în mod normal la pedeapsa nouă care vi
se dă.
În anumite cazuri, nu puteţi fi eliberat condiţionat decât rămânând sub supravegherea
Administraţiei Penitenciarelor Daneze şi Serviciului de probaţiune. De asemenea, poate fi vorba de
condiţii speciale, de exemplu tratamentul de dezintoxicare alcoolică. Dacă nu respectaţi condiţiile,
Administraţia Penitenciarelor Daneze și a Serviciului de Probațiune poate hotărî că trebuie să vă
întoarceţi înapoi la penitenciar.
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26. Notificarea victimelor
Dacă aveți o condamnare pentru o infracțiune gravă de vătămare a unei persoane sau pentru un
incident de agresiune sexuală și ați fost reținut până ați început efectuarea pedepsei, victima
infracțiunii va putea cere să primească informări în următoarele cazuri:






când veți părăsi închisoarea pentru prima permisie nesupravegheată
dacă sentința dvs. este temporar suspendată înaintea primei dvs. permisii nesupravegheate
dacă vă aflați în afara închisorii cu posibilitatea de a beneficia de o permisie
nesupraveheată înaintea primei dvs. permisii nesupravegheate
în momentul eliberării
în cazul evadării

Victima va mai putea primi notificări și în următoarele cazuri:



dacă veți apărea în cadrul unei emisiunii la televiziune sau la radio într-o poziție centrală
dacă sunteți intervievat pentru un articol într-o revistă daneză

Poliția este cea care decide dacă victima va primi informări.
Victima poate solicita să primească informări despre permisiile care vi se acordă, despre eliberarea
dvs. sau diferite situații similare, dacă ați comis o infracțiune după data de 1 iulie 2011. Dacă veți
avea apariții în media, regulile referitoare la informări se aplică, indiferent de data la care a fost
comisă infracțiunea.
27. Reguli, ordine şi interdicţii
Aveţi dreptul să vedeţi ce prevăd regulile Administraţiei Penitenciarelor Daneze și Serviciului de
Probațiuneşi Regulile Penitenciarelor Europene precum şi în regulile specifice ale penitenciarului.
Alcoolul şi drogurile sunt interzise. Acelaşi lucru este valabil pentru medicamente care nu au fost
prescrise de către un medic.
Fuga din penitenciar se pedepseşte.
În general, trebuie să respectaţi regulile în vigoare şi indicaţiile date de personal.
28. Sancţiunile disciplinare etc.
Dacă încălcaţi regulile, puteţi fi supus unei sancţiuni disciplinare sub forma unui avertisment, unei
amenzi sau unei perioade într-o celulă de pedeapsă. Aveţi dreptul să vă pronunţaţi înainte de a se
lua o hotărâre şi să primiţi motivarea hotărârii. În anumite cazuri, este posibil să vi se retragă
dreptul de a fi în compania celorlalți deţinuţi (”izolare”). A se vedea la secţiunea Plângeri și
apeluri.
29. Percheziţia corporală
Când sunteţi primit într-un penitenciar puteţi fi percheziţionat. Acest lucru înseamnă că personalul
va controla dacă aveţi cu dvs. obiecte interzise în penitenciar. Dacă vi se cere, trebuie să vă
scoateţi toate hainele, chiar dacă este contrar religiei dvs. O astfel de percheziţie corporală va fi
făcută de personal de acelaşi sex cu dvs.
Puteţi fi examinat şi în timpul şederii dvs., de exemplu înainte şi după vizite. Din motive de
securitate şi camera dvs. va putea fi percheziţionată.
De asemenea, veţi putea fi obligat să daţi o probă de urină pentru a se verifica dacă aţi consumat
droguri.
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30. Folosirea forţei etc.
În anumite cazuri, personalul are dreptul să folosească forţa şi mijloacele de imobilizare. De
exemplu, personalul poate folosi diferite mijloace de imobilizare sau cătuşe, baston sau spray cu
piper.
Orice formă de folosire a forţei este supusă unui control strict şi are loc numai dacă sunt îndeplinite
condiţii foarte speciale. Folosirea forţei trebuie să se facă cât mai prudent posibil şi trebuie să fie
necesară la atingerea scopului. A se vedea la secţiunea Plângeri și apeluri.
31. Dreptul la daune în caz de nevinovăţie
Aveţi dreptul de a primi daune, dacă fără vina dvs. aţi ispăşit o pedeapsă prea mult timp sau aţi fost
plasat într-o celulă de interogatoriu, într-o celulă de pedeapsă sau într-o celulă de imobilizare sau
dacă fără vina dvs. aţi fost supus izolării. Dacă aţi fost supus la alte măsuri fără să fi fost vinovat,
puteţi – atunci când sunt îndeplinite anumite condiţii speciale – să primiţi daune.
32. Compensații referitor la accidente
Aveţi dreptul să primiți compensații dacă sunteți rănit în perioada în care vă efectuați pedeapsa.
Puteți primi compensații în legătură cu accidentele care se petrec la lucru, dar și accidentele care
se petrec în timpul liber. Aveți, de asemenea, posibilitatea de a primi o compensație dacă, de
exemplu, vi se sparg ochelarii în urma unui accident.
33. Administrarea sesizărilor
Aveți, în mod normal, dreptul de a face o declarație înainte ca dosarul dvs. să fie soluționat. În mod
normal, toate respingerile de cerere şi toate hotărârile în care nu vi se dă dreptate trebuie în mod
normal să fie motivate. Aveţi dreptul să primiţi hotărârea în scris. Conform regulilor privind accesul
la actele de la dosar, aveţi de asemenea dreptul să primiţi o copie a documentelor aflate la dosar şi
să vă pronunţaţi asupra lor, înainte de a se lua hotărârea.
Se aplică reguli speciale, de exemplu, când este vorba de alegerea instituţiei de ispăşire a
pedepsei, excluderea din compania celorlalţi şi transferul între instituţiile din cadrul Administraţiei
Penitenciarelor Danezeși Serviciului de Probațiune. În astfel de cazuri, nu aveţi drept de acces la
actele dosarului şi de aceea aveţi numai un drept limitat de a primi motivarea unei hotărâri.
34. Plângeri
Plângeri referitoare la deciziile luate de Administraţia Penitenciarelor Daneze și Serviciul de
Probațiune .
Ca regulă, nu se pot depune plângeri către Direcţia Administraţiei Penitenciarelor Daneze referitor
la hotărârile luate de Penitenciarele Daneze și de către Serviciul de Probaţiune. Aceasta se aplică
hotărârilor privind următoarele:













încarcerare și transfer
încarcerare în cadrul secțiunii 78 din Actele de Corecție
calcularea sentinței
examinarea personală a deținutului
celule de disciplinare și interogatoriu
plasarea în celule de protecție, utilizarea cătușelor sau a altor măsuri de prevenție
utilizarea forței
asocierea cu ceilalți deținuți
schimbul de scrisori
vizite, inclusiv refuzul de solicitări de a fi reținut împreună cu copilul
limitarea contactului cu platformele media
permisie
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începere
confiscare
eliberare condiționată
rechemare în urma unei eliberări condiționate
revocarea permisiunii de a efectua sentința prin purtarea unei brățări electronice
compensații pentru măsurile nemeritate în timpul efectuării unei sentințe

Puteți afla mai multe detalii despre opțiunile referitoare la plângeri în documentele despre custodie
sau în documentele despre zonele individuale. Personalul vă poate ajuta să identificați
documentația necesară.
Dacă aveți dreptul de a efectua o plângere referitoare la o hotărâre, personalul vă va informa
despre aceasta. În cazul unei hotărâri scrise, opțiunile dvs. privind plângerea vor fi evidente în
respectiva hotărâre.
Dacă doriți să depuneți o plângere către Direcţia Administraţiei Penitenciarelor Daneze sau
Serviciului de Probaţiune, trebuie să efectuați acest demers la maximum 2 luni de la primirea
hotărârii.
Hotărârile efectuate de către Direcția Administraţiei Penitenciarelor.
Puteți decide să aduceți în fața instanței unele hotărâri ale departamentului. Acesta se aplică
următoarelor hotărâri:









Hotărâri referitoare la calcularea sentinței
Anumite hotărâri privind reţinea scrisorilor,
Hotărâri privind sancţiunile disciplinare sub forma plasării în celulă de pedeapsă pe o
perioadă de peste şapte zile,
Anumite hotărâri privind confiscarea de bunuri sau bani,
Anumite hotărâri privind scăderea unor sume din plata dvs. pentru munca prestată,
Respingerea cererii de eliberare condiţionată după ispăşirea a două treimi dintr-opedeapsă
limitată în timp sau după ispăşirea a 14 ani dintr-o condamnare la
detenţie pe viaţă,
Anumite hotărâri privind reprimirea în penitenciar,
Anumite hotărâri privind refuzul de daune pentru măsuri nemeritate în timpul ispăşirii
pedepsei.

Puteți găsi informații mai detaliate în Actul de Corecție cu privire la opțiunile dvs. de depunere a
unei plângeri în fața instanței.
Puteți solicita ca o hotărâre a departamentului să fie adusă în fața instanței, hotărârea va include
instrucțiunile despre cum trebuie efectuat acest demers. Dacă doriți să depuneți o plângere în fața
instanței, trebuie să efectuați acest demers la maximum patru săptămâni de la primirea hotărârii.
Ombudsmanul Parlamentar
Puteți depune o plângere către Ombudsmanul Parlamentar referitor la o decizie finală luată de
Direcţia Administraţiei Penitenciarelor Daneze și Serviciul de Probaţiune sau de către Administrația
Închisorilor și Probațiune. Acesta nu poate să schimbe el însuşi o hotărâre, dar poate ruga
autoritatea care a luat acea hotărâre să reconsidere cazul. În practică, recomandările
Ombudsmanului Parlamentar vor fi respectate.
35. Legea pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Când sunteţi închis într-una din instituţiile care aparţin de Administraţia Penitenciarelor Daneze și a
Serviciului de Probațiune , vor fi adunate şi prelucrate electronic informaţii personale despre dvs.
Potrivit legii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi:


Dreptul de a fi informat despre strângerea datelor necesare la prelucrarea electronică.
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Dreptul de a cere accesul la informaţiile prelucrate.
Dreptul de a cere să se corecteze, să se şteargă sau să se blocheze accesul la informaţii
incorecte, care induc în eroare sau care sunt prelucrate electronic contrar legii.

36. Informaţii pentru deţinuţii străini
Reguli
Regulile cele mai importante privind ispăşirea pedepselor există în limba engleză. Le puteţi
împrumuta de la personal.
Problemele de limbă
În mod normal, veţi putea vorbi în engleză sau germană cu personalul. Dacă nu vorbiţi nici una
dintre aceste limbi, o persoană fie din cadrul personalului, fie un alt deţinut vor putea fi interpreţii
dvs.
Personalul poate chema un interpret din afara penitenciarului, dacă este necesar şi posibil din
punct de vedere practic.
Reprezentantul deţinuţilor
În anumite penitentiare există un reprezentant special al deţinuţilor străini.
Ambasada etc.
Aveţi posibilitatea de a intra în contact cu ambasada sau consulatul ţării dvs. Întrebaţi eventual
personalul.
Votul la alegeri etc.
În anumite cazuri, aveţi dreptul să votaţi la alegerile locale etc. Întrebaţi eventual personalul.
Transferarea către o altă țară pentru a efectua restul pedepsei
În anumite cazuri există posibilitatea să fiți repatriat pentru a vă ispăşi pedeapsa în ţara de origine
sau în țara în care locuiți. Posibilitățile de transfer depind în funcție de mai multe circumstanțe, de
exemplu, țara în care trebuie să fiți transferați și restul pedepsei pe care trebuie să o efectuați.
Infractorii sunt transferați, în mod normal, în țara de cetățenie. În anumite cazuri, puteți fi
repartriat împotriva voinței dvs. Personalul din închisoare vă poate oferi mai multe informații.
Șederea într-o altă țară pe perioada eliberării condiționate
Uneori, deținuții care au fost eliberați condiționat pot petrece o perioadă într-o altă țară (de
obicei, țara de cetățenie). În acest caz, responsabilitatea de a garanta că aceștia îndeplinesc
condițiile pentru eliberare depind de țara respectivă. Alegerea dvs. de a sta într-o altă țară
depinde, printre altele, de țara respectivă. Personalul din închisoare vă poate oferi mai multe
informații.
Expulzarea
Dacă tribunalul a hotărât să fiţi expulzat la punerea dvs. în libertate, veţi ispăşi în mod normal
pedeapsa într-un penitenciar închis.
Dacă veţi fi expulzat, veți fi eliberat condiționat în momentul în care veți fi efectuat jumătate din
pedeapsă, indiferent dacă doriți să rămâneți sau nu în închisoare. Poliția hotărăşte cum să se
efectueze expulzarea şi în mod normal va face astfel încât să fiţi expulzat la eliberare. Întrebaţi
eventual personalul sau pe apărătorul dvs. dacă aveţi nelămuriri privind expulzarea.
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37. Informaţii pentru rude
Dacă doriţi să vizitaţi un deţinut, trebuie în mod normal să obţineţi permisiunea de la penitenciar.
Penitenciarul vă va da instrucţiunile necesare privind regulile care trebuie respectate la vizite,
printre altele cum să programați o vizită şi bunurile pe care le puteţi avea la dvs. la vizite Vi se
poate cere să lăsaţi personalul să controleze bunurile pe care le aveţi cu dvs. sau îmbrăcămintea
dvs.
Există reguli privind bunurile şi banii pe care deţinuţii le pot avea în penitenciar. La penitenciarul
respectiv veţi putea obţine informaţiile necesare, dacă doriţi să daţi unui deţinut bunuri sau bani.
Scrisorile pe care le trimiteţi unui deţinut nu vor fi în mod normal citite de personal, dar vor fi de
regulă deschise de faţă cu deţinutul pentru a împiedica contrabanda. O scrisoare pe care o trimiteţi
unui deţinut poate fi totuşi citită în anumite situaţii. La fel, o scrisoare poate fi reţinută. În mod
normal, scrisoarea trebuie trimisă înapoi şi în orice caz, expeditorul ei va fi informat, în termen de
patru săptămâni, de faptul că a fost reţinută.
Vedeți mai multe detalii despre dreptul deţinuţilor la permisiunea de ieşire sau la convorbiri
telefonice.
În penitenciarele închise şi în cele locale este considerată o infracțiune faptul de a avea la dvs.
telefonul atunci când vizită un deținut.
38. Obligaţia de confidenţialitate
Tot personalul angajat în Penitenciarele Daneze şi în Serviciul de Probaţiune are obligaţia de
confidenţialitate.
Nu li se permite să dezvăluie rudelor sau terților informaţii privind deţinutul . Numai deţinutul
însuşi le poate vorbi rudelor sau altora despre situaţia lui personală, în afara cazului în care
deţinutul dă el voie personalului să facă aceasta.
39. Consiliere la telefon
Dacă aveţi întrebări, puteţi vorbi cu un consilier social de la Administraţia Penitenciarelor Daneze şi
Serviciul de Probaţiune şi primi informaţii privind regulile şi drepturile existente, prin consilierea
anonimă la telefon oferită de către Administraţia Penitenciarelor Daneze şi Serviciul de Probaţiune
la numărul +(45) 70 26 04 06.
Orele de consiliere sunt în zilele de lucru: 9.00-15.00 şi 19.00-22.00.
La sfârşit de săptămână, linia telefonică este deschisă între orele 12.00-18.00.
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
DK 1401 Copenhagen K
Telefon 72 55 55 55
www.kriminalforsorgen.dk
dfk@kriminalforsorgen.dk
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