معلومات میں بارے سزاکاٹنےکے کی جیل

یہ کتابچہ ان لوگوں کو جیل کی سزا کاٹنے کے بارے میں اہم اصولوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اگر آپ
مزیدجاننا چاہتے ہیں توآپ عملے سے اصول اور قوانین مستعارلےسکتے ہیں ۔اگرآپ کو کسی بھی امور میں شک ہو تو
آپ اس سلسلےمیں عملےسے ہمیشہ دریافت کرسکتے ہیں۔

1۔ سرکاری یا مقامی جیل؟
قید کی سزا عام طور پرایک حکومت کی جیل میں کاٹی جاتی ہے۔ اگر آپ کی سزا کم ہے یا دیگرمخصوص حاالت اسےموزوں بناتے ہیں توآپ
اپنی سزا مقامی جیل یا کوپن ہیگن جیل ("مغربی جیل") میں کاٹ سکتے ہیں۔ بہت سے معاملوں میں اس کے ضوابط و اصول بند سرکاری جیلوں
کی طرح ہوتے ہیں ،درج ذیل میں دیکھیں۔
2۔ کھلی یا بند جیل
عموما سزا ایک کھلی جیل میں کاٹی جاتی ہے۔ شعبہ جیل اور آزمائشی فیصلہ کر سکتا ہے کہ آپ کو سزا بند جیل میں کاٹنی ہے یا کھلی جیل
میں ،مثال کے طور پر اگر آپ کی سزا لمبے عرصے پر محیط ہے تو۔ایک بند جیل میں ایک کھلی جیل کے مقابلے میں زیاده عملہ ہوتا ہے۔
ایک بند جیل میں پیسے ،ٹیلی فون کرنے ،مالقات اور باہر نکلنے کے سلسلے میں زیاده سخت اصول ہوتے ہیں ۔ تفصیالت کےلیے نیچے
دیکھیں۔
3۔ نیم کھلی اکائیاں
کچھ معاملوں میں آپ کو ایک بند جیل کے بجائے ایک بند جیل کے نیم کھلی اکائی میں رکھا جاتا ہے۔ ایک مکمل کھلے جیل کے مقابلے ایک
نیم کھلی اکائی میں زیاده سخت اصول الگو ہوسکتے ہیں۔ نیم کھلی اکائیوں کے بارے میں مزید معلومات کےلئےعملے دریافت کریں۔
4۔ بند جیل تک منتقلی
اگرآپ اس زیاده آزادی کا بے جا استعمال کرتے ہیں جو آپ کو ایک کھلی ہوئ جیل میں حاصل ہے تو خطره ہےکہ آپ کو ایک بند جیل میں
منتقل کیا جاۓ ۔ یہ عموما اس وقت واقع ہوگا مثال اگر آپ بغیر اجازت کے جیل چھوڑتے ہیں ،منشیات یا الکحل کی سمگلنگ یا بے جا
استعمال کرتے ہیں ،دھمکی واال یا تشدد واال رویہ رکھتے ہیں یا اس کےعالوه جیل کے باہر یا اندرجرم کرتے ہیں۔
آپ آئنده کسی وقت ایک کھلی ہوئی جیل تک منتقل ہونےکے مواقع کے بارے میں عملے سے پوچھ سکتے ہیں۔
5۔ سزا کا حساب
عدالتی فیصلے کے بعد یا جب آپ جیل تک پہنچ گۓ ہیں تو آپ کوایک سزا کا حساب دیا جاتا ہے ۔ اس میں آپ کوسزا کے سلسلے میں اہم
اوقات سے مطلع کیا جاتا ہے ،مثال سزا کےاختتام کی تاریخ ،جو آپ کی رہائی کی تازه تاریخ ہے ۔ آپ کو ممکنہ باہر نکلنے اور آزمائش کے
طور پر رہائی کی تاریخیں بھی دی جاتی ہیں۔
اگر آپ سزا کے حساب سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ عام اصول کے تحت شکایت کرسکتے ہیں ،شکایات اور اپیل کے
پیراگراف کے تحت دیکھیں ۔ اگر آپ عدالتی فیصلے کے مطلب اورمعنی سے اتفاق نہیں کرتے تو آپ مطالبہ کرسکتے ہیں کہ آپ کے سزا کا
حساب عدالت کو پیش کیا جائے۔
6۔ اشتراک
سرکاری جیل میں عموما آپ کام اور تفریحی اوقات کے دورانیے میں دوسرے ہم قیدی افراد کے ساتھ ہوں گے۔ اکثرجیلوں میں آپ کو تفریحی
وقت او رات اپنے قید خانے /کمرے میں گزارنے کا موقع ہے۔ کچھ جیلوں میں دوسرے ہم قیدی افراد سےاشتراک کےحق سے آپ کو محروم
رکھا جاسکتا ہے ("اشتراک سے امتناع")
مقامی جیلوں اورکوپن ہیگن کی جیلوں میں اشتراک کے محدود مواقع ہیں۔
اگرآپ کی عمر  18سال سےکم ہے تو اشتراک کے خاص اصول ہیں ،ممکنہ صورت میں عملے سے پوچھیں۔
7۔ ذاتی سماجی اور قانونی مدد
سزا کاٹنے کے دوران آپ اپنے محکمے کےعملے سے خصوصی مدد اورمشاورت حاصل کرسکتے ہیں ۔ آپ
اپنے اور اپنے خاندان کے ذاتی اور سماجی مسائل کےحوالے سے محکمے کے عملے یا سماجی مشیر سے بات چیت کر سکتے ہیں۔
جب آپ جیل پہنچیں گے تو آپ کو وہاں قیام کے دوران آپ کے حقوق فرائض اور باقی معامالت کے بارے میں رہنمائ دی جاۓ گی ۔ سزا
کاٹنے کے سات دنوں کے اندرآپ اور ادارے کوآپ کے باہمی تعاون سے سزا کاٹنے کے دورانیے اور آپ کی رہائی کے فوری بعد والے
عرصے کےلیے ایک منصوبہ تشکیل دینا ہے ۔ جب سزا چھوٹی ہو تو پھر بھی کچھ اوقات اس طرح کا منصوبہ تشکیل دینا ہوتا ہے۔
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اگر آپ کو دوسری خاص مدد کی ضرورت ہے تو آپ جیل پادری ،نرس ،ڈاکٹر ،دانتوں کے ڈاکٹر،استاد اورادارے کی انتظامیہ سےرابطہ کر
سکتے ہیں ۔ اگر سزا کے عدالتی فیصلے کے بارے میں آپ سواالت کرناچاہتے ہیں تو آپ اپنے وکیل صفائی سے مدد حاصل کر سکتے ہیں ۔
مخصوص حد تک سماجی کارکن یا جیل کی انتظامیہ دیگر قانونی سواالت کے جوابات دی سکتے ہیں۔ عملہ آپ کو ان وکیلوں تک رہنمائی کر
سکتا ہے جو مفت میں قانونی مدد مہیا کراتے ہیں۔
8۔ اشیاء اور پیسے
سیل مزین ہے آپ کو بستر کی چادریں ،تولیے اور مالزمتی کپڑے دیے جائیں گے ۔ کسی حد تک آپ ذاتی اشیاء ال سکتے ہیں مثال،کپڑے
اورتصویریں
میں اس حوالے سے مختلف اصول ہیں کہ کون سی اشیاء آپ اپنے ساتھ بند جیلوں ،کھلی جیلوں اور مقامی جیلوں میں ال سکتے ہیں۔
ممکنہ صورت میں عملے سے پوچھیں کہ آپ ارسال کرده ذاتی اشیاء یا پیسے وصول کرسکتے ہیں یا اپنے
پیسے یا ذاتی اشیاء کو جیل سے باہر بھیج سکتے ہیں کہ نہیں ۔ عموما ایک بند جیل سے آپ کو پیسے ارسال کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے
سوائے یہ کہ اگر وه کام کا معاوضہ ہو۔
اصولی طور پر اداره آپ کی اشیاء کے نقصانات ،خرابی یا چوری کےحوالے سے ذمہ دار نہیں ہے۔
9۔ کھانا پینا وغیره
اگر آپ ایک سرکاری جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں تو اصولی طور پر آپ کو اپنی خوراک خریدنےکے لیے رقم دی جاۓ گی۔ مقامی جیلوں
میں آپ کو تیار شده کھانا ملے گا ۔ صحت کی وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر خصوصی کھانا کی تجویز دے سکتا ہے۔ اگر آپ سبزی خور ہیں اور
مذہبی وجوہات پر خصوصی خوراک کی ضرورت ہو تو اس طرح کے کھانے کی ضروریات پوری کی جاتی ہے۔ آپ شعبہ کے عملے یا پادری
سے دریافت کریں۔
آپ کافی ،تمباکو اور دوسری استعمال کی مصنوعات خرید سکتے ہیں ۔ مصنوع کی انواع جیل یا
الگ الگ اداروں پرمختلف ہے۔
11۔ سگریٹ نوشی
ڈینش قید اور حراستی خدمات کے تحت آنے والے تمام اداروں میں اندرمیں سگریٹ نوشی ممنوع ہے۔ آپ باہر پی سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی کا
انتظام مختلف اداروں کے مابین الگ الگ طرح سے ہے۔
تمباکو ،سگریٹ اور دیگر سگریٹ نوشی والی اشیاء جیسے پائپ ،فلٹر اور رولنگ مشین کو آپ سیل کے باہر الکر میں رکھا جائے گا۔ الکر ہمیشہ
بند ہونا چاہئے اور آپ کے پاس ہمیشہ اس کی چابھی ہونی چاہئے۔ آپ تمباکو یا دیگر سگریٹ نوشی کی اشیاء سیل کے اندر نہیں رکھ سکتے۔
قانونی کی کوئی بھی خالف ورزی تادیبی کارروائی کے تحت آتی ہے۔
اگرآپ سگریٹ نوشی چھوڑنا چ اہتے ہیں توآپ عملے سے کہہ کرسگریٹ نوشی سے چھٹکارا سےمتعلق آزاد پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔
11۔ کام اور تعلیم
اگر جیل میں آپ سزا کاٹ رہے ہیں تو آپ کا حق اور فرض ہے کہ آپ کام ،تعلیم یا اس کے تحت عالج جیسی
دوسری منظور شده سرگرمی میں مصروف عمل رہیں ۔ اگر آپ مصروف عمل ہیں تو آپ کو کام کے بدلے ایک چھوٹی رقم ملتی ہے ۔اگر آپ
بیمار ہیں اور ڈاکٹر آپ کو بیمار قرار دیتا ہے تو آپ کو بیماری کا معاوضہ ملتا ہے۔
اگر آپ ایک مقامی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں آپ کو حق ہے لیکن پیشہ کی ذمہ داری نہیں ہے۔
کام کی پیشکش اور تعیلم مختلف جیلوں میں الگ الگ ہے اور مقامی جیل میں پیشکش محدود ہے۔ سرکاری جیل میں آپ ایک ورکشاپ میں عام
طورپر پروڈکشن کا کام ،کھیتی یا باغبانی ،صفائی ،بلڈنگوں کی مرمت یا پارک کی مرمت۔ مقامی جیلوں میں اکثر مزید آسان صنعتی کام اور
بلڈنگوں کی اور دیکھ بھال کےحوالےسےکام کر سکتے ہیں۔
تعلیم جیل کے اپنےاسکولوں میں ہوتی ہے یامقامی جیلوں سے منسلک اساتذه پڑھاتے ہیں اورعموما عام تعلیم بالغاں یا تدارکی تعلیم دی جاتی
ہے۔
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حتی المقدورآپ کی اپنی خواہشات اور قابلیتوں کا لحاظ کیا جاتا ہے ۔ ممکنہ صورت میں عملے سے مواقع کے
بارے میں دریافت کریں۔
خاص مواقع پرآپ کو جیل سے باہر کام کرنے (دن کےوقت) تعلیم حاصل کرنے یا جیل سے اپنے کام پر جانے کی اجازت مل سکتی ہے۔ اگر
باہر کام کرنے سے آپ کی آمدنی ہوتی ہے تب،مثال کے طور پر اپنے پیشہ کے لئے دن میں نکلنے کے لئے آپ کو جیل میں رہنے کے لئے
عام طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اس کے بارے میں عملہ آپ کو مزید بتاسکتا ہے۔
12۔ عالج
اگر آپ کو مخصوص عالج کی ضرورت ہے تو کچھ مخصوص معاملوں میں آپ ڈینش جیل اور حراستی خدمات کے کسی باہری ادارے میں
سزا کاٹ کی اجازت مل سکتی ہے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ڈینش جیل اور حراستی خدمت مختلف طرح کے عالج کی خدمات کی پیش کش کرتی
ہیں جو ممکنہ طور پرآپ لے سکتے ہیں ،مثال اگر آپ کو شراب نوشی یا منشیات کا بےجا استعمال کا مسئلہ ہے یا تشدد یا جنسی جرائم کی
پاداش میں آپ کو سزا سنائی گئی ہےتوڈینش جیل اور حراستی خدمات کے پاس عالج وغیره کے سلسلے میں خاص کتابچے ہیں ۔ اگر یہ متعلق
ہوں تو اس سلسلے میں عملہ سے دریافت کرسکتے ہیں۔
13۔ تفریحی اوقات
آپ کو روزانہ کم سے کم ایک گھنٹہ کھلی ہوا میں رہنے کا حق حاصل ہے۔
آپ ریڈیو سن سکتے ہیں ،ٹی وی دیکھ سکتے ہیں اوراخبارات،جرائد اور کتابیں پڑھ سکتے ہیں ۔ ممکنہ صورت مینریڈیو اور ٹی وی کرائے
پرلینے اوررسائل اور اخبارت وغیره مستعار لینے یا خریدنےکے بارے میں عملے سے پوچھیں ۔
تفریحی اوقات کی پیشکوں کی اقسام کی انواع کھلی جیلوں میں زیاده ہیں اور مقامی جیلوں میں یہ کافی محدود ہیں ۔ جیلوں میں کھیل ،جسما نی
ٹرینگ ،دوسرے مشاغل وغیره کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اگر آپ کودلچسپی ہو توعملے سے دریافت کریں۔
14۔ مذہب
سرکاری اور کچھ مقامی جیلوں میں مذہبی خدمات دی جاتی ہیں۔ آپ کو ایک پادری یا اپنے مذہبی گروپ سے اس کی مثل فرد سے بات کرنے
کا حق حاصل ہے ۔ جیل کے پادری کے عالوه جو ڈینش ایوینجیلیکل لوتھرن چرچ کا رکن ہوتا ہے کچھ جیل میں دوسرے مذہبی گروپ سے
متعلقہ افراد کو بھی رکھا جاتا ہے ،مثال امام اور کیتھولک مذہبی گروپ کے افراد ۔ عالوه ازیں جیل کا پادری یا عملہ باہر سے آنے والے
پادری یا اپ کے مذہبی گروپ سے اس کی مثل فرد سے رابطہ کروانے کا بندوبست کر
سکتے ہیں۔
اگر مخصوص کچھ دنوں میں آپ کا مذہب آپ کو کام سے منع کرتا ہے تو آپ کے کام کے اوقات کار کو اس کےمطابق
رکھا جائے گا۔
15۔ بیماری
جیل سے ایک ڈاکٹر منسلک ہے۔ داخلے کے بعد آپ کو ڈاکٹر یا نرس سے گفتگو کرنے کی پیشکش کی جاۓ گی ۔ اس کے عالوه اگر آپ
کولگتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو آپ عملے سے کہیں جوپھر ڈاکٹر یا نرس کو اطالع کردیں گے۔
یہ ڈاکٹر تشخیص کرے گا کہ کیا آپ کا عالج ہونا چاہیے اور کیا کوئی عالج ڈینش جیل اور حراستی خدمت کے ادارےیا کسی عام اسپتال میں
کیا جانا چاہئے۔
16۔ دانتوں کا عالج
آپ مخصوص قسم کے دانتوں کے عالج کے حق دار ہیں۔ کچھ معاملوں میں آپ کو اپنے عالج کے اخراجات خود برداشت کرنے ہوں گے۔ ممکنہ
صورت میں عملے سے دریافت کریں۔
17۔ مالقاتیں
کم از کم ایک گھنٹے کے لیے آپ مالقات کا حق رکھتے ہیں اورحتی المقدور ہفتے میں دو گھنٹے ۔ سرکاری جیلوں میں اکثرزیاده اور لمبے
وقت پرمحیط مالقاتیں کرنے کے مواقع ہوتے ہیں ۔ آپ کی مالقاتیں عموما پہلے منظور ہونی چاہئے۔
عموما مالقاتیں زیرنگرانی نہیں ہوتیں ۔ اس سزا کے کیس کے متعلق ،جس کی بنیاد پر آپ ادارے میں بند ہوۓ ہیں یا آپ کے خالف سزا کا
کیس چل رہا ہے ،کے سلسلے میں آپ اپنے وکیل صفائ سے بغیر نگرانی کے مالقات کرسکتے ہیں ۔ یہ اصول ان وکیلوں پر بھی الگو ہو گا
تو حکومتی وکیل صفائی کے طور پر تفویض کۓ گۓ ہیں۔
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اگر آپ کا خاندان یا دوست نہیں جو آپ سے مل سکے تو آپ عملے سے ریڈ کراس جیل مالقاتی سےمالقات کرنے کے موقع کے بارے میں
پوچھ سکتے ہیں۔
عام طور پر آپ پریس سے ملنے کا حق رکھتے ہیں اگرآپ کوانٹرویو دینا ہے ،اس کے لئے آپ کو جیل اور حراستی خدمت سے اجازت لینی
ہوگی۔
18۔ ٹیلی فون کالز
کھلی ہوئ جیلوں میں آپ ایک موبائل فون استعار لے سکتے ہیں جو دیوار سے لگا رہتا ہے ،اس لئے اس کا استعمال صرف آپ کے سیل میں ہی
ہوسکتا ہے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے پاس دستیاب ادائیگی والے فون کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بند سرکاری جیلوں یا مقامی جیلوں میں آپ اسی
وقت کال کر سکتے ہیں جب آپ کو ایسا کرنے کی اجازت حاصل ہو۔ اصولی طور پرآپ نے خود اپنے ٹیلی فون کی گفتگو کا خرچہ اٹھانا ہے۔
عملہ ٹیلی فون مالۓ گا اور عام طور پر آپ کی گفتگو ساتھ سنے گا ۔ اکثر بند جیلوں کےمحکموں اورکوپن ہیگن کی جیلوں میں کارڈ ٹیلی
فون کےخاص انتظام ہوتے ہیں ۔ اس کے بارے میں عملہ آپ کومزید بتا
سکتا ہے۔
جیل میں ٹیلی فون ساتھ النا منع ہے ۔ بندسرکاری جیلوں اورمقامی جیلوں میں موبائل ساتھ اندرالنا الئق سزا ہے ۔ اگرآپ کے دوست یا خاندان
آپ سےسرکاری جیلوں یا مقامی جیلوں میں ملنےآئیں ،اورموبائل ساتھ الئیں تو یہ بھی الئق سزا ہے۔
19۔ خطوط
آپ کے خطوط کو پڑھا نہیں جاتا ہے سوائے یہ کہ حکم یا سیکورٹی یا آپ کے جرم سے متاثره کو بچانے کے لئے ایسا کرنا ضروری ہو۔ انہیں
وجوہات کی بناء پر خط کو روکا بھی جاسکتا ہے۔
عموما آپ کے لیے خطوط کو آپ کے سامنے کھوال جاۓ گا اور لفافے کے مواد کو جانچا جاۓ گا
وه خطوط جو آپ بندسرکاری جیلوں یا مقامی جیلوں سے ارسال کرتے ہیں انہیں ارسال سے قبل جانچا جائے گا ۔ کھلی جیلوں میں عموما
خطوط کے ارسال سے قبل انہیں جانچا نہیں جاتا۔
مندرجہ ذیل محکموں کو جانے والے اور ان سے آنے والے خطوط کو عملہ نہیں کھول سکتا :وزارت انصاف ،جیل اور حراستی خدمت کے
ڈائریکٹر جنرل ،عدالت ،فرد جرم اور رویژن کی خصوصی عدالت ،اپیل پرمشن بورڈ ،سرکاری وکیل ،پولس ،ڈینش ایوان کے رکن پارلیامینٹ،
دیگر سرکاری حکام ،انسانی حقوق کی یوروپی عدالت ،اذیت رسانی کو روکنے والی یوروپین کمیٹی ،اقوام متحده کی انسانی حقوق کی کمیشن،
اذیت رسانی کے خالف یواین کی کمیٹی ،آپ کے مجرمانہ کیس یا زیر التوا کیس کے وکیل ،بشمول اس کے تحت آزمائش کے لیے بند جگہ سے
رہائی کا وکیل صفائی۔ یہی اصول ان وکیلوں کے خطوط کے تبادلے پرالگو ہوتا ہے جو وکیل حکومتی وکیل صفائ کے طور پر تفویض کیۓ
گۓ ہیں۔ بہرجال اندر سمگلنگ کو روکنےکےلئےاس طرح کے خطوط کی اسکیننگ ہوسکتی ہے۔
اگر لکھنا آپ کے لیے مشکل ہے تو آپ کو چاہیے کہ عملے کو بتائیں جو آپ کی مدد کریں گے مثال ایک ٹیپ رکاڈرسے یا ٹیلی فون کالز
تک مزید وسیع رسائی کے ذریعے سے۔
21۔ ڈیجیٹل پوسٹ -سرکاری حکام سے میل
زیاده تر قیدیوں کو انٹرنیٹ کی رسائی حاصل نہیں رہتی ہے اس لئے وه ڈیجیٹل پوس چیک نہیں کر سکتے۔اگر آپ کو انٹرنیٹ کی رسائی حاصل
نہ ہو توآپ ڈیجیٹل پوسٹ سے مستثنی ہوسکتے ہیں۔ بجائے اس کے آپ سرکاری حکام سے سرکاری میل کے ذریعہ خطوط موصول کریں گے۔
آپ کسی رشتہ دار کو اپنے پوسٹ چیک کرنے کی تحریری اجازت دے سکتے ہیں جو آن الئن آپ کو پوسٹ چیک کر سکتا ہے/کر سکتی ہے۔
مزید معلومات کے لئے عملے سے دریافت کریں۔
21۔ نیم آئی ڈی
نیم آئی ڈی ڈینش جیل اور حراستی خدمت کا عملہ ان قیدیوں کو جاری کر سکتا ہے جو مقامی جیلوں  ،سرکاری جیلوں یا بورڈنگ ہاوس میں
محروس ہیں۔ قیدی نیم آئی ڈی کا استعمال کرسکتے ہیں اگر ان کو جیل یا بورڈنگ ہاوس میں انٹرنیٹ کی سہولت حاصل ہے۔ وه اپنی نیم آئی ڈی
چھوڑتے وقت یا رہائی کے بعد بھی استعمال کرسکتا ہے۔
22۔ الیکشن وغیره
پارلیمانی اور بلدیاتی الیکشن میں آپ خط کے ذریعے ووٹ ڈالنے کا حق رکھتے ہیں ۔ اس کےعالوه آپ دوسری قسم کی قانونی طور
پرجائزسیاسی سرگرمیوں میں حصہ لےسکتے ہیں۔
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23۔ ترجمان کی اسکیم
ادارے میں مجموعی حاالت و معامالت کے حوالے سے قیدی افراد اثر و رسوخ رکھ سکتے ہیں ۔ یہ ترجمان افراد کے ذریعے سے ہوسکتا
ہے جو قیدی افراد کے منتخبہ ہو سکتے ہیں۔
24۔ چھٹی
ایک کھلی جیل میں اکثر قیدی افراد کو ہر تیسرے وی کنڈ باقاعدگی سے باہرجانے کی اجازت ملتی ہے۔ جیل میں  31دن کی اقامت سے قبل
آپ چھٹی نہیں لے سکتے ،حاالنکہ کچھ معاملوں میں جیسےآپ طویل مدت کی سزا کاٹ رہے ہیں ،تو آپ کو مزید لمبے دنوں تک انتظار کرنا
پڑے گا۔
ایک بند جیل سے بھی چھٹی کا موقع ہے لیکن ایک کھلی جیل کے مقابلے میں انتی جلدی یہ ممکن نہیں ہے۔ ممکنہ صورت میں عملے سے
پوچھیں۔
اگر آپ باہر جانے کےعمل کو بے جا استعمال کرتے ہیں ،مثال غیرحاضر رہتے ہیں ،منشیات یا الکحل اندر سمگل کرنے کی کوشش کرتے
ہیں یا نیا جرم کرتے ہیں تو باہر جانے کی اجازت آپ سے صلب کی جا سکتی ہے ۔اگرمثال آپ جیل میں منشیات استعمال کرتے ہیں ،منشیات
رکھتے یا بیچتے ہیں تو بھی اجازت آپ سے صلب کی جا سکتی ہے ۔ اگر آپ کھلی جیل میں ہیں تو خطره ہے کہ آپ کو ایک بند جیل میں
منتقل کیا جائے۔
قیدی کی حیثیت سے خاص صورتوں اور مقاصد کے لیے آپ کو باہر جانے کا موقع مل سکتا ہے ،مثال آپ کے قریبی افرادکی سنجیده بیماری
یا ان کی وفات کے موقع پر ۔ باہر جانے کی اجازت ہمیشہ مطالبہ کرتی ہے کہ باہر جانے کا مقصد ہوجو منظور ہوسکے اور بے جا استعمال
کا خطره نہ ہو ۔ کچھ اوقات باہرجانے کا عمل ایک ہمراه شخص کے ساتھ ہو سکتا ہے۔
25۔ آزمائش کے لئے رہائی
عموما سزا کے دو تہائ عرصے کو کاٹنے کے بعد قیدیوں کو آزمائش کے لیے رہا کیا جاتا ہے ۔ لیکن عام اوقات میں یہ صرف اس وقت
الگو ہوتا ہے اگر آپ کی سزا کم از کم تین ماه ہو چکے ہوں۔
کچھ اوقات سزا کے نصف سے دو تہائ عرصے کو کاٹنے کے بعد آپ کو آزمائش کے لیے رہا کیا جا سکتا ہے۔ مثال یہ اس وقت ممکن ہے
اگر سزا کاٹنے کے دوران آپ نے نۓ جرائم میں ملوث ہونے سے اجتناب میں خاص جدو جہد کی ہے ،مثال منشیات کے استعمال یا الکحل
کے بے جا استعمال کے عالج میں شمولیت اختیار کی ہے ۔ممکنہ صورت میں عملے سے پوچھیں۔
جب  12سال کی سزا کاٹ لی گئ ہو توعمر قید والے افراد کو آزمائش کے لیے رہا کیا جا سکتا ہے۔
یہ جیل یا وزارت انصاف ہیں(جیل اور حراستی محکمہ) جو فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کو آزمائش کے لیے رہا کیا جاۓ یا نہیں۔اگراندازه لگایا
جائے کہ آزمائش کے لیےرہا کرنے کا مشوره مناسب نہیں کیونکہ خطره ہے کہ آپ نیا جرم کریں گے تو آزمائش کے لیے رہا کرنے پرانکار
ہوسکتا ہے۔
آزمائش کے لیےآپ کی رہائی کے وقت ایک آزمائش کے وقت کا تعین کیا جاۓ گا ۔ اگر آپ آزمائش کے وقت میں نیاجرم کریں گے تو عموما
نئ سزا پر آپ کی باقی سزا مالئی جاۓ گی۔
کچھ معاملوں میں ڈینش جیل اور حراستی خدمت کی نگرانی کی شرط کے تحت ہی آپ کو آزمائش کے لیے رہا کیا جاۓ گا ۔ عالوه ازیں
خاص شرائط ہوں سکتی ہیں مثال شراب نوشی کا عالج ۔ اگر آپ شرائط کی پاسداری نہیں کریں گے تو ڈینش جیل اور حراستی خدمت فیصلہ
کرسکتا ہے کہ آپ کو دوباره جیل میں آنا ہے۔
26۔ متاثرین کو نوٹس
اگر آپ کو کسی شخص کے خالف سنگین جرائم یا جنسی ہراسانی کے معاملے میں سزا سنائی گئی ہےاور اپنی سزا کاٹنے کےآغاز تک حراستی
تحویل میں تھےتو آپ کے جرم کا متاثره کو مندرجہ ذیل صورتحال میں نوٹس دیا جا سکتا ہے۔
جب آپ غیرمحافظ چھٹی پر جارہے ہوں
 آپ کےغیرمحافظ چھٹی سے قبل آپ کے سزا کا نفاذعارضی طور پرمعطل کردیا گیا۔
 اگر آپ جیل کے باہر ایسی جگہ پر تعینات ہیں جہاں سے پہلی غیرمحافظ چھٹی کی منظوری سے قبل ہی آپ کو غیر محافظ چھٹی
ملنے کا امکان ہو۔
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جب آپ رہا ہوجائیں
اگر آپ بھگوڑا ہوجائیں۔

مندرجہ ذیل صورتحال میں بھی متاثره کو نوٹس دینے کے لئے کہا جاسکتا ہے:



اگر آپ کسی ریڈیو یا ٹی وی پروگرام میں اہم پوزیشن پرحاضرہوتے ہیں
اگر کسی ڈینش میگزیشن فیچر کے لئے آپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے۔

پولس فیصلہ کرے گی کہ متاثره کو نوٹس دیا جائے گا یا نہیں:
آپ کو مل رہی چھٹی ،آپ کی رہائ ی کے بارے میں متاثره کو نوٹس دینے کےلئے کہا جاسکتا ہے اور اسی طرح کی صورتحال میں اگر آپ نے
 1جوالئی  2111کے بعد کوئی جرم کیا ہے تب۔ اگر آپ میڈیا کے سامنے آتے ہیں اطالع دینے کا ضابطہ الگو ہوتا ہے چاہے جرم کیاہو یا نہیں۔
27۔ اصول،امرو نہی
آپ کا حق ہے کہ آپ ڈینش جیل اور حراستی خدمت اور یعنی یورپیین جیل کے اصول میں کیا درج ہے دیکھ سکیں اور ساتھ یہ کہ جیل کے
کیا خاص اصول ہیں۔
الکحل اورمنشیات ممنوع ہیں ۔ ڈاکٹر کی ھدایات کےعالوه ادویات بھی منع ہیں
جیل سے فرارہونا الئق سزا ہے
آپ کو مروجہ اصولوں اور عملے کے ھدایات کی پیروی کرنی ہوتی ہے۔
28۔ نظم و نسق کےحوالےسےسزا وغیره
اگرآپ مروجہ اصولوں کی پاسداری نہیں کرتے تو تنبیہ ،جرمانے یا سزا کی جیل کی صورت میں نظم کو
توڑنے کے بنا پرسزا دینے کا فیصلہ ہو سکتا ہے ۔ فیصلے سے قبل اور فیصلےکے لئے توضیحی وجوہات موصول کرنے سے قبل آپ
اظہارکا حق رکھتے ہیں۔ کچھ معاملوں میں اوقات اشتراک کا حق بھی آپ سے چھینا جا سکتا ہے (اشتراک سے باہررکھنا) ۔ شکایات اوراپیل
کے تحت دیکھیں۔
29۔ تالشی
جب آپ کوجیل میں داخل کیا جائے گا تو آپ کی (جانچ( تالشی ہوسکتی ہے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ عملہ جانچیں گے کہ آپ ایسی اشیاء تو ساتھ
نہیں الئے جومیں آپ جیل میں نہیں رکھ سکتے۔ اگرچہ یہ آپ کے مذہب کے خالف ہو پھر بھی آپ کو تمام کپڑے اتارنے ہیں ۔جس جنس کے
آپ ہیں عملے سے اسی جنس کا فرد آپ کی تالشی لے گا۔
جیل میں آپ کی اقامت کے دوران بھی آپ کی تالشی ہوتی رہے گی ،مثال مالقات سے ماقبل اوربعد ۔ حفاظتی وجہ سےآپ کے جیل خانے کی
بھی تالشی لی جاۓ گی۔
آپ پر پیشاب ٹیسٹ دینے کوالزم کیا جا سکتا ہے تا کہ عملہ جانچ سکے کہ آپ نے کوئ نشہ آورچیز تو
نہیں لی ہے۔
31۔ قوت کا استعمال
کچھ مواقع پرعملہ طاقت اور قابو پانے کے لیے حفاظتی تدابیر اور طریقہ کار استعمال رکھنے کا حق رکھتا ہے
عملہ مثال مختلف پکڑنے کے طریقہ کار یا ہتھکڑیاں،ڈنڈے اورمرچ اسپرے کا استعمال کر سکتا ہے۔
ہرطرح کے قوت کا استعمال پر بہت زیاده نگرانی ہے اورمخصوص شرائط پوری ہونی چاہیے ۔ قوت کا استعمال حتی االمقدور روادار ہو اور
مقصد کے لیے ضروری ہو ۔ شکایات اوراپیل کے تحت دیکھیں۔
31۔ بال استحقاق اقدامات پر ہرجانہ
اگر بالاستحقاق آپ نے زیاده عرصے کے لیے جیل کی سزا کاٹی ہے ،بالاستحقاق تفتیش اور سوال و جواب کے
قید خانے ،سزا خانے یا قابو پانے کے لیے جیل خانے یا بالاستحقاق اشتراک سے روکا گیا ہے تو ہرجانہ حاصل
کرنا آپ کا حق ہے ۔ اگر دوسری بالاستحقاق اقدامات آپ پر بیتی ہیں تو کچھ اوقات میں خاص شرائط کی موجودگی میں آپ کو ہرجانہ مل
سکتا ہے۔
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32۔ حادثوں سے متعلق ہرجانہ
سزا کاٹنے کے دوران زخمی ہونے پرآپ ہرجانہ پانے کے حق دار ہیں۔ آپ کام کے دوران ہوئے حادثے یا تفریحی اوقات کے دوران ہوئے
حادثوں کے لئے آپ ہرجانہ وصول کر سکتے ہیں۔ آپ اس وقت بھی ہرجانہ وصول کرسکتے ہیں جیسے حادثہ کی وجہ سے آپ کا چشمہ ٹوٹ
گیا۔
33۔ کیس کا انتظام
آپ کا کیس حل ہونے سے قبل آپ کو اظہار رائے کا حق حاصل ہے۔ عام طور پر آپ کے خالف فیصلے اور انکارشہادت پر مبنی ہونا چاہئے۔آپ
فیصلہ تحریری صورت میں حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ دستاویزات تک رسائی کے عام اصول کے مطابق آپ دستیاب تحریری مواد
حاصل کرنے کا حق رکھتے ہیں اور فیصلہ دیے جانے سے قبل اس پر رائے دینے کا حق رکھتے ہیں۔
خصوصی اصول نافذ ہوتے ہیں جیسےاشتراک سےاخراج اور ڈینش جیل اور حراستی خدمات کے مابین منتقلی نفاذی اداره کےانتخاب کے
معاملے میں۔ اس طرح کے معاملوں میں دستاویز تک رسائی کا آپ کوحق حاصل نہیں ہے اور اس لئے فیصلے کے لئے وجوہات موصول کرنے
سے متعلق بھی حقوق بھی محدود ہیں۔
34۔ شکایات
ڈینش جیل اور حراستی سروس ایریا کے ذریعہ لئے گئے فیصلے سے متعلق شکایات
اصول کے مطابق آپ محکمہ جیل اور حراست کو ڈینش جیل اور حراستی سروس ایریا کےذریعہ لئےگئے فیصلے کے بارے میں شکایت نہیں
کر سکتے۔ تاہم فیصلےسےمتعلق شکایت کرنا ممکن ہے:



















تعیناتی اور منتقلی
تصحیح ایکٹ کے سیکشن  78کے تحت تعیناتی
سزا کا حساب
قیدی کی ذاتی جانچ
تادیبی اور تفتیشی سیل
حفاظتی سیل میں تعیناتی ،ہتھکڑی اور دیگر حفاظتی آالت کا استعمال
قوت کا استعمال
ساتھ قیدی کے ساتھ اشتراک
خطوط کا تبادلہ
مالقاتیں ،بشمول اپنے بچے کو جیل میں رکھنے کی درخواست کا انکار
میڈیا سے رابطہ کا محدود حق
چھٹی
رہائی
ضبطی قرقی
پرول پر رہائی
پرول پر رہائی کے بعد واپس بالنا
ایک برقی ٹیگ پہننے کی اجازت کی منسوخی
سزا کاٹتے وقت غیر استحقاقی اقدام کے لئے ہرجانہ

آپ اپنی شکایات سے متعلق مزید تفصیالت حراستی عمل اور انفرادی عمل کے گوشےمیں پاسکتے ہیں۔ عملہ آپ کو صحیح دستاویز پانے میں
مدد کر سکتا ہے۔
اگر آپ کے پاس فیصلہ کے بارے میں شکایت کرنے کا حق حاصل ہوگا تو عملہ اس کے بارے میں مزید جانکاری دے گا۔ ایسی صورت میں
تحریری فیصلہ ،آپ کے شکایات کا اختیار فیصلے سے ثابت ہوگا۔
اگر آپ محکمہ جیل اور حراست کو شکایت کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو فیصلہ موصول ہونے کے دو مہینہ کے اندر کرنا ہوگا۔
جیل اور حراست کے محکمہ نے فیصلہ صادر کردیا ہوتوکچھ کیسز میں آپ فیصلے کو عدالت میں پیش کرنے کا مطالبہ کر سکتے ہیں ۔ یہ
مندرجہ ذیل امور کے فیصلوں کے حوالے سے یہ الگو ہوتا ہے:



سزا کے وقت کا حساب اور تعین
خطوط کو روکے رکھنے کے سلسلے میں کچھ فیصلے
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نظم و نسق کے طور پر سزا کے قید خانے میں سات دنوں سے زائد سزا
اشیاء یا پیسوں کے ضبط کے سلسلے میں کچھ فیصلے
آپ کے کام کے معاوضے میں کٹوتی کرنے کے سلسلے میں کچھ فیصلے
عرصے کے حوالے سے متعین سزا کے دو تہائ عرصے کو کاٹنے پر ،یا عمر قید کی سزا کے وقت 4سال کاٹنے پر آزمائش کی
رہائ کے انکار کے فیصلے
سر نو قید کے بارے میں کچھ فیصلے
سزا کاٹنے کے دوران بالاستحقاق اقدامات کے ہرجانے کےحوالے سےانکارکےکچھ فیصلے

آپ فیصلہ کو عدالت کے سامنے النے سے متعلق مزید معلومات تصحیح ایکٹ میں حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ محکمہ نے جو فیصلہ لیا ہے اسے عدالت کے سامنے الیا جائے ،فیصلے میں وه ہدایات بھی شامل ہیں کہ یہ کیسے
کیا گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیصلہ کو عدالت کے سامنے الیا جائے تو فیصلہ ملنے کے بعد چار ہفتے گزرنے سے قبل آپ کو اس کا مطالبہ
کرنا ہے۔
پارلیمانی محتسب
ڈینش جیل اور حراستی خدمت ایریا یا جیل اور حراستی محکمہ کے ذریعہ لئے گئے حتمی فیصلے کے بارے میں آپ پارلیمانی محتسب کے پاس
شکایت کر سکتے ہیں۔ محتسب خود فیصلہ تبدیل نہیں کر سکتا لیکن وه حکام کو پھر کیس پر نظر ثانی کرنے کا کہہ سکتا ہےعملی
طورپرمحتسب کےمطالبات کی پاسداری کی جاتی ہے۔
35۔ ذاتی کوائف کا ڈیٹا
جب آپ ڈینش جیل اور حراستی خدمت کے کسی ادارے میں قید ہوں گے آپ کا ذاتی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا اوربرقی طور پر پروسیس کیا جائے
گا۔





ذاتی کوائف کے قانون کے تحت آپ مندرجہ ذیل حقوق کےمواقع کا استعمال کرسکتے ہیں:
برقی کام کے لیے معلومات کے اکھٹا کرنے کے عمل کے بارے میں آگاہی کا حق۔
ان معلومات تک رسائ کا حق جن پر کام ہوتا ہے
غیر صحیح،مغالطہ پیدا کرنےوالی معلومات یا اس کی مثل کمپیوٹر پرخالف قانون کام ہونے پراس طرح
کی معلومات کی تصحیح،زائل کرنے یا رکوانے کا حق

36۔ غیر ملکیوں کے لئے معلومات
اصول
سزا کاٹنے کے اہم اصول انگریزی میں دستیاب ہیں ۔ آپ انہیں عملے سے مستعار لے سکتے ہیں۔
زبان کے مسائل
عام طور پر آپ عملے سے انگریزی یا جرمن زبان میں بات کر سکتے ہیں ۔ اگر آپ یہ زبانیں نہیں بولتے ہیں تو عملے میں سے یا ایک ہم
قیدی فرد ممکنہ صورت میں ترجمے کے ذریعے آپ کی مدد کر سکتا ہے۔
ضرورت پڑنے پراوراگرعملی طور پر ممکن ہوا تو عملہ باہر سے ترجمان کو بال سکتا ہے۔
ترجمان
کچھ اداروں میں غیر ملکی قیدیوں کے لیے ایک خاص ترجمان ہوتا ہے
سفارتخانہ وغیره
آپ کے پاس اپنے ملک کے سفارتخانہ یا قونصل خانے سے رابطہ کرنے کا موقع ہے ۔ ممکنہ صورت میں عملے سے بات کریں۔
انتخابات وغیره
کچھ معاملوں میں آپ بلدیاتی الیکشن وغیره میں ووٹ دینے کا حق رکھتے ہیں ۔ ممکنہ صورت میں عملے سے پوچھیں۔
اپنی باقی سزا کاٹنے کے لئے دیگر ملک میں منتقلی
کچھ حاالت میں یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی باقی بچی سزا کاٹنے کے لئے آپ کو اپنے ملک یا جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں منتقلکر دیا
جائے۔ منتقلی کے امکانات متعدد حاالت پر منحصر ہوتا ہے ،جیسے کہ کس ملک میں آپ کو منتقل کیا جائے گا اور جہاں آپ کو باقی کی سزا
کا ٹنی ہے۔ اکثر قصوروار کو انہیں کے آبائی ملک میں منتقل کیا جاتا ہے۔ کچھ مخصوص حاالت میں آپ کی مرضی کے خالف لوٹا دیا جاتا ہے۔
اس بارے میں مزید معلومات کے لئے ایک جیل افسر سے معلوم کریں۔
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پرول پر رہائی کے وقت دوسرے ملک میں رہیں
کبھی کبھی قصوروار کو پرول پر رہا کرتے ہوئے انہیں دوسرےملک میں رہنا پڑسکتا ہے (عام طور پر اس ملک میں جہاں کا وه باشنده ہے)۔
اس معاملہ میں رہائی کے شرائط کی تکمیل کی یقین دہانی کرانے کی ذمہ داری اس ملک پر ہوتی ہے جس ملک سے اپیل کی جائے۔ دیگر ملک
میں رہنےکا آپ کا اختی ار دیےگئے ملک کی دیگر چیزوں پرمنحصر ہوتی ہے۔ مزید تفصیالت کے لئےعملےسے دریافت کریں۔
ملک بدر
اگرعدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ رہائی کے وقت آپ کوملک بدر کیا جائے تو عموما آپ کواپنی سزا ایک بند جیل میں کاٹنی ہے
اگر آپ کو ملک بدرکیا جانا ہے تو آپ کو پرول پر اس وقت رہا کیا جائے گا جب آپ نصف سزا کاٹ چکے ہوں ،اس سے قطع نظر کہ آپ جیل
میں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ پولس فیصلہ کرے گی کہ آپ کو کیسے ملک بدر کیا جائے اور عام طور ملک بدری کے لئے انتظام کیا آپ کی رہائی
کے وقت کرتی ہے۔ اگر آپ کوملک بدری کے بارے میں کوئی شبہ ہو تو آپ عملہ یا وکیل صفائی سے دریافت کر سکتے ہیں۔
37۔ لواحقین کے لئے معلومات
اگرآپ ایک قیدی سے ملنا چاہتے ہیں توعام طور پر آپ کو ادارے سے مالقات کی اجازت حاصل کرنی ہوتی ہے۔۔ مالقات کے حوالے
سےالگو اصولوں کے بارے میں اداره مزید رہنمائی کرے گا۔ بشمول مالقات کے لیےوقت لینا ،مالقات کے وقت کون سی اشیاء ساتھ الئی جا
سکتی ہیں۔ براه کرم نوٹ کر لیں کہ آپ کو اپنے ساتھ جو سامان اور کپڑےلے کر آئے ہیں عملےکو اس سامان کی تالشی لینے کی اجازت دینی
ہوگی۔
اصول موجود ہیں کہ کس مقدار میں ادارے میں قیدی اپنی ذاتی اشیاء اور پیسے رکھ سکتے ہیں ۔ اگر آپ قیدی کواشیاء یا پیسےدینا چاہتے ہیں
تو فردا فردا ادارے میں آپ کو مزید رہنمائ مل سکتی ہے۔
وه خطوط جو آپ ایک قیدی کو ارسال کرتے ہیں انہیں عملہ عموما نہیں پڑھتا لیکن قیدی کے سامنے اندرسمگلنگ
کو روکنے کے لیےعملہ اسے عموما کھولتا ہے ۔ لیکن کچھ اوقات آپ کی طرف سے ایک قیدی کو بھیجا گیا خط
پڑھا جا سکتا ہے ۔ اسی طرح ایک خط کو روکا جا سکتا ہے ۔ عموما خط کو واپس بھیجا جائےاور تمام اوقات چار
ہفتے سے قبل ارسال دھنده کو خط کے روکے جانے کے بارے میں آگاه کیا جائے۔
قیدیوں کے باہر جانے اور ٹیلی فون کرنے کے موقع کے بارے میں جاننے کے لیے مزید نیچے دیکھیں
بند جیلوں اور مقامی جیلوں میں بند قیدیوں سے مالقات کرتے وقت اپنے ساتھ موبائل فون النا الئق سزا جرم ہے۔
38۔ رازداری
ڈینش جیل اور حراستی خدمت کے تمام عملے کے لئے رازداری کا خیال رکھنا ان کا فرض ہے۔
ریمانڈ کے قیدی کے بارے میں معلومات لواحقین اوردوسرے غیر افراد کو منتقل نہیں کی جا سکتی۔ فقط جیل میں سزاکاٹنےواال فرد خود
لواحقین کو ذاتی معلومات کے بارے میں بتا سکتا ہےسوائے یہ کہ قیدی نےعملے کو ایسا کرنے کی خود ہی اجازت دی ہو۔
39۔ ٹیلیفون ہاٹ الئن
اگر آپ کے کوئی سواالت ہوں تو آپ ڈینش جیل اور حراستی خدمت کے سماجی کارکن سے بات کر سکتے ہیں اور ڈینش جیل اور حراستی
خدمت کےگمنام رہتے ہوئے ٹیلیفون ہاٹ الئن کے ذریعہ اصول اور حقوق کے بارے میں اس نمبر پرحاصل کر سکتے ہیں +(45)70 26 04
06۔
ہاٹ الئن ہر ہفتہ کے آخر میں صبح  9بجے سے  3بجے اور  7بجے سے رات  11بجے تک کھال رہتا ہے۔
ہفتہ کے آخر میں ہاٹ الئن دوپہر 12بجے سے شام  6بجے کے بیچ کھال رہتا ہے۔
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کرمنل فارسیگرین کے لئے ڈائریکٹوریٹ
اسٹرینڈگیڈ 111
ڈی کے  1411کوپن ہیگن کے
فون 72 55 55 55
www.kriminalforsorgen.dk
dfk@kriminalforsorgen.dk
۔
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