محافظتی اطالعات مربوط به دستگیری و بازداشت

در این جزوه می توانید درباره مهمترین مقررات مربوط به دستگیری و بازداشت محافظتی مطالعه کنید .برای اطالعات
بیشتر می توانید قوانین و مقررات را از کارکنان به امانت بگیرید .همچنین در صورتی که در مورد هر موضوعی شک
داشتید ،می توانید از کارکنان سؤال کنید.

دستگیری و بازداشت
 .1حضور نزد قاضی (بازجوئی مقدماتی)
شما دستگیر شده اید اگر ظرف  42ساعت آزاد نشوید ،باید به قاضی معرفی شوید .قاضی می تواند یا شما را آزاد کند ،یا تصمیم بگیرد که بازداشت
شما باید تا حداکثر  3بار  42ساعت (سه شبانه روز) ادامه یابد ،و یا تصمیم بگیرد که شما باید موقتا برای محافظت زندانی شوید.

 .2وکیل مدافع
پلیس در مورد نحوه تماس با یک وکیل ،شما را راهنمایی خواهد کرد .در رابطه بازجوئی مقدماتی باید برای شما یک وکیل تعیین شود.

 .3بازداشت ادامه می یابد
اگر تصمیم قاضی بر این باشد که باید بازداشت ادامه یابد ،دوباره باید ظرف حداکثر سه شبانه روز بعد از بازجوئی مقدماتی ،شما به قاضی در دادگاه
معرفی شوید .قاضی تصمیم خواهد گرفت که شما باید آزاد شوید و یا موقتا برای محافظت زندانی شوید.

 .4حبس انفرادی
پلیس می تواند تصمیم بگیرد که شما باید در طول بازداشت از دیگر زندانیان جدا باشید و با دیگران تماسی نداشته باشید.

 .5خارجیان
پلیس در مورد حق شما برای تماس با سفارت یا کنسولگری کشور خود ،شما را راهنمایی خواهد کرد.
کارکنان می توانند یک مترجم احضار کنند ،به شرطی که این کار ضروری و عملی باشد.

 .6پلیس
پلیس می تواند درباره مقررات مربوط به افراد بازداشت شده ،به شما اطالعات بیشتری دهد .اگر مایل باشید ،کارکنان به شما کمک خواهند کرد که
با پلیس تماس بگیرید.

زندانی کردن محافظتی
 .7وکیل مدافع
در رابطه با بازجوئی مقدماتی به شما وکیل مدافع تسخیری داده خواهد شد .برای شما این امکان فراهم خواهد شد که قبل از بازجوئی در دادگاه،
بتوانید یک جلسه با وکیل مدافع خود داشته باشید.
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 .8مهلت بازداشت
اگر بازداشت محافظتی شوید ،قاضی مهلتی را تعیین می کند که باید زندانی کردن شما دوباره در دادگاه بررسی گردد .این مهلت باید حداکثر  2هفته
باشد .هنگامی که دادگاه درباره ادامه زندانی کردن شما تصمیم می گیرد ،معموال الزم نیست که شما در دادگاه حاضر باشید .البته قاضی می تواند
درخواست کند که شما در دادگاه حاضر باشید.

 .9حبس انفرادی
قاضی می تواند تصمیم بگیرد که شما باید از دیگر زندانیان جدا باشید .اگر طبق تصمیم دادگاه ،شما در حبس انفرادی باشید ،امکانات بیشتری برای
مالقات دارید .البته باید به نکاتی که در ادامه درباره کنترل مالقات و نامه می آید ،توجه کنید.

 .11فرجام خواهی
شما می توانید در مورد تصمیم قاضی برای زندانی کردن محافظتی و یا حبس انفرادی ،به یک دادگاه عالی تر شکایت کنید .این کار فرجام خواهی
نامیده می شود .وکیل مدافع شما را در این مورد راهنمایی خواهد کرد.

 .11کنترل مالقات و نامه
پلیس می تواند تصمیم بگیرد که شما نمی توانید مالقات داشته باشید و یا مالقات شما باید کنترل شود .شما می توانید مطالبه کنید که تصمیمات پلیس
در دادگاه مورد بررسی قرار گیرد .بعالوه پلیس می تواند تصمیم بگیرد که نامه های شما باید کنترل شود .اگر پلیس نامه های شما را ضبط کند ،این
موضوع باید فورا در دادگاه بررسی شود.
شما حق دارید که مالقات و مکاتبه شما با وکیل مدافع تسخیری تان ،بدون کنترل باشد .بعالوه از این حق برخوردارید که مکاتبه شما با دادگاه ،وزیر
دادگستری ،مدیر کل سازمان زندان ها و عفو مشروط ،مدیر بخش و بازرس عالی پارلمان دانمارک ،بدون کنترل باشد .در مورد مکاتبه با بعضی
دیگر از مسئوالن دولتی ،مقررات خاصی وجود دارد .در صورت لزوم از کارکنان بپرسید.
زندان محلی نیز می تواند تصمیم بگیرد که مکاتبات و مالقات های شما باید کنترل شود ،مثال برای جلوگیری از قاچاق به داخل و خارج به بخش
مقررات ،امور اجباری و امور ممنوع در زیر توجه کنید.

 .12مکالمات تلفنی
معموال برای شما امکان مکالمه تلفنی وجود ندارد .البته در بعضی موارد مثال وقتی که موضوعی بسیار فوریت داشته باشد ،ممکن است به شما
اجازه داده شود که تلفن بزنید .اگر بخواهید به وکیل مدافع خود زنگ بزنید ،زندان محلی معموال اجازه می دهد.
به همراه داشتن تلفن موبایل در داخل زندان محلی ،جرم محسوب می شود .بعالوه اگر دوستان و خانواده شما هم هنگام مالقات شما در زندان محلی،
تلفن موبایل با خود داشته باشند ،جرم محسوب می شود.

 .13خارجیان
شما حق دارید با سفارت یا کنسولگری کشور خود تماس بگیرید ،و در این مورد پلیس شما را راهنمایی خواهد کرد.
کارکنان می توانند یک مترجم احضار کنند به شرطی که این کار ضروری و عملی باشد.

 .14مقررات ،امور اجباری ،امور ممنوع
شما حق دارید متن مقررات سازمان زندان ها و عفو مشروط و مقررات زندان های اروپا و همینطور مقررات خاص زندان محلی را ببینید.
الکل و مواد مخدر ممنوع است .همینطور داروهائی که توسط پزشک تجویز نشده باشد.
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فرار از زندان محلی جرم محسوب می شود.
در سایر موارد نیز باید از مقررات جاری و تذکرات کارکنان در مورد اجباری بودن و یا ممنوع بودن امور پیروی کنید .این مقررات در مقررات
انضباطی زندان محلی آمده است .در مورد کارهای عملی نیز مثل امکان خرید مایحتاج ،زمان مالقات و تحویل اموال ،می توانید به این مقررات
مراجعه کنید .مهمترین مقررات اقامت در زندان محلی ،در زیر آمده است.

 .15کمک های شخصی و اجتماعی
سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک باید در محدود کردن اثرات منفی بازداشت و زندانی شدن بر روی امورشغلی ،اجتماعی و شخصی شما،
شما را یاری کند.
مددکار اجتماعی به مالقات شما خواهد آمد و با همکاری کارکنان زندان محلی به شما راهنمایی و کمک خواهد کرد .می توانید با کارکنان زندان
محلی و مشاور امور اجتماعی در مورد مشکالت شخصی و اجتماعی خود و خانواده خود صحبت کنید.
اگر به کمک خاص دیگری نیاز دارید ،می توانید با معلم ،کشیش ،پرستار ،پزشک و دیگران تماس بگیرید .درباره این مورد از کارکنان بپرسید.

 .16غذا و نوشیدنی
زندان محلی به شما غذا و نوشیدنی می دهد .پزشک می تواند به علل درمانی ،غذای مخصوص تجویز کند .اگر گیاهخوار باشید و یا به علل مذهبی
نیاز به غذای خاصی داشته باشید ،این شرایط در تهیه غذا رعایت خواهد شد .در این مورد با کارکنان بخش و یا در صرت لزوم با کشیش صحبت
کنید.
از طریق زندان محلی می توانید اجناس مصرفی معمولی مثل روزنامه ،سیگار و غذا بخرید .در صورت لزوم با کارکنان صحبت کنید.
افراد خانواده شما و یا دیگران مجاز نیستند که برای شما اجناس مصرفی به همراه بیاورند.

. 17استعمال دخانیات
سیگار کشیدن در محیط داخلی ،در تمام مؤسساتی که زیر مجموعه سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک هستند ،ممنوع است .در محیط
بیرونی میتوانید سیگار بکشید .مقررات مربوط به سیگار کشیدن در زندان های مختلف ،متفاوت است.
تنباکو ،سیگار و سایر دخانیات – مانند پیپ ،فیلتر و سیگارپیچ – در کمدی خارج از سلول شما نگهداری خواهد شد .این کمد باید همیشه قفل باشد
و کلید آن در اختیار شما خواهد بود .نمی توانید تنباکو یا سایر دخانیات را درون سلول خود نگهداری کنید.
هرگونه نقض این قوانین ،منجر به تنبیه انظباطی خواهد شد.
در صورتی که می خواهید سیگار را ترک کنید ،از کارکنان سؤال کنید که آیا می توانید به یکی از برنامه های ترک سیگار بپیوندید.

 .18حمام و توالت
معموال امکان استحمام روزانه موجود است .وسایل الزم در حمام و دستشوئی و توالت را می توانید از کارکنان بگیرید و یا از طریق زندان محلی
خریداری نمایید.

 .19اشیاء و پول
مقرراتی در مورد این که چه اشیاء و وسایلی را می توان به زندانیان تحویل داد ،وجود دارد .می توانید آزادانه از بیرون پول دریافت کرده و آن را
در زندان محلی خرج کنید .ولی مقرراتی در مورد این که چه مقدار پول نقد می توانید در زندان محلی داشته باشید ،وجود دارد .کارکنان می توانند
در مورد مقررات همراه داشتن وسایل و پول در زندان محلی ،به شما اطالعات بدهند.
نمی توانید در زندان محلی تلفن موبایل به همراه داشته باشید .جهت کسب اطالعات بیشتر می توانید بخش تماس های تلفنی را مطالعه کنید.
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 .21مالقات
معموال برای شما امکان مالقات موجود است .ولی پلیس می تواند با مالقات مخالفت کند و یا تصمیم بگیرد که مالقات باید کنترل شود .به بخش
کنترل مالقات و نامه در این جزوه مراجعه کنید.
اگر پلیس مالقات را ممنوع نکرده باشد و اگر پلیس مالقات را مشروط به کنترل نکرده باشد ،مقررات زیر معتبر است:
شما حق دریافت مالقاتی دارید و دفعات آن بستگی به وضعیت زندان محلی دارد .مدت زمان مالقات نباید کمتر از نیم ساعت باشد .مالقات غالبا بدون
کنترل است .ولی سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک می تواند تعیین کند که مالقات در صورت لزوم کنترل شود مثال برای جلوگیری از
قاچاق و جرائم دیگر .در موارد خاصی ،سازمان زندان ها وعفو مشروط دانمارک می تواند مالقات توسط اشخاص معینی را ممنوع کند.
اگر فامیل یا دوستی ندارید که به مالقات شما بیاید ،می توانید در مورد امکان مالقات توسط یک مالقات کننده از صلیب سرخ ،از کارکنان کسب
اطالع کنید.
اگر دادگاه تعیین کرده است که شما باید در بازداشت انفرادی به سر ببرید ،تا حد امکان باید به شما اجازه داده شود که هفته ای حداقل یک مالقاتی
داشته باشید .مدت زمان مالقات نباید کمتر از یک ساعت باشد.
معموال می توانید افراد رسانه ها و مطبوعات را به مالقات بپذ یرید ،مگر این که پلیس در رابطه با اهداف زندانی کردن محافظتی ،با این مالقات
مخالفت کند .اگر قرار است مصاحبه شوید ،اول باید از سازمان زندان ها و عفو مشروط اجازه کسب کنید.
شما همیشه حق دارید که با وکیل مدافع تسخیری خود بدون کنترل مالقات کنید.

 .21نامه
نامه هایی که توسط پلیس کنترل نشوند ،توسط زندان محلی کنترل می شوند تا اطمینان حاصل شود که جهت ورود یا خروج قاچاق از زندان محلی
استفاده نشوند .از این رو نامه هایی که برای شما فرستاده شده است در حضور شما باز می شود .نامه هایی را که شما می فرستید ،باید به صورت
باز به کارکنان تحویل دهید .بعد از کنترل ،نامه در حضور شما بسته می شود .معموال متن نامه ها خوانده نمی شود.

 .22پست دیجیتال – پست از طرف مسئولین دولتی
اغلب زندانیان به اینترنت دسترسی ندارند و بنابراین نمی توانند پست دیجیتال خود را چک کنند .در صورتی که به اینترنت دسترسی ندارید امکان
معافیت شما از پست دیجیتال وجود دارد .در عوض نامه های مسئولین دولتی را به صورت پست عادی دریافت خواهید کرد .همچنین می توانید
یک مجوز کتبی به یکی از اقوام خود بدهید تا بتواند به صورت آنالین به پست دیجیتال شما دسترسی داشته باشد .جهت کسب اطالعات بیشتر از
کارکنان سؤال کنید.

 .23مرخصی
امکان اجازه مرخصی بسیار محدود است و فقط برای اهداف بسیار خاصی اجازه مرخصی داده می شود ،مانند بیماری یا به خاک سپاری نزدیکان.
اجازه خروج فقط با موافقت پلیس ممکن است و همیشه با حضور همراه خواهد بود.

 .24همراهی با جمع
حتی اگر پلیس یا دادگاه معین نکرده باشند که شما باید در سلول انفرادی باشید ،معموال به خاطر وضعیت زندان محلی امکان همراهی با دیگر
زندانیان بسیار محدود است .در برخی موارد ممکن است از حق همراهی با سایرین منع شوید ("محرومیت از همراهی با جمع")  .در صورتی که
زیر  81سال سن داشته باشید ،مقررات خاصی در این زمینه اعمال می شود ،در صورت لزوم می توانید از کارکنان سؤال کنید.
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 .25انتقال به زندان ایالتی
در موارد معینی امکان انتقال از زندان محلی به زندان ایالتی وجود دارد ،حتی با وجود اینکه هنوز حکمی در مورد شما صادر نشده باشد( .ماده777
قانون آئین دادرسی) .برای اطالعات بیشتر به وکیل مدافع خود مراجعه کنید.

 .26کار
کسانی که در زندان محلی به طور محافظتی زندانی شده باشند ،حق دارند به کار ،تحصیل یا فعالیت تایید شده دیگر مثل درمان ،اشتغال داشته باشند.
اگر اشتغال داشته باشید ،به شما دستمزد پرداخت می شود .اگر بیمار شوید ،به شما کمک هزینه دوران بیماری پرداخت می شود.
خودتان هم می توانید برای خود در زندان محلی کار پیدا کنید ،ولی این کار باید توسط خدمات زندان ها و عفو مشروط دانمارک تایید شود و با
مقررات مربوط به نظم و امنیت تضادی نداشته باشد.

 .27تحصیل
در زندان محلی امکانات آموزشی موجود است .درباره این امکانات با کارکنان صحبت کنید .اگر مایل به برنامه ریزی برای شرکت در دوره های
طوالنی آموزشی هستید که در صورت محکومیت به زندان آن را ادامه دهید ،باید این مطلب را با کارکنان مطرح کنید .هنگامی که در کالس های
آموزشی شرکت می کنید ،به شما دستمزد پرداخت می شود.

 .28اوقات فراغت
معموال حق دارید روزانه حد اقل یک ساعت در فضای باز اقامت داشته باشید .به مقررات نظم زندان محلی مراجعه کنید.
در زندان محلی امکانات بعضی از فعالیت های فراغتی مانند پینگ پنگ ،شطرنج و بدنسازی وجود دارد .برای اطالع از امکانات موجود به
کارکنان مراجعه کنید.
می توانید به رادیو گوش دهید ،تلویزیون ببینید و روزنامه ،مجله و کتاب بخوانید .ولی پلیس می تواند در موارد نادری این کار را ممنوع کند .از
کارکنان بپرسید که چگونه می توان رادیو و تلویزیون کرایه کرد و چگونه می توان مجله ،روزنامه و غیره را امانت گرفت یا خریداری کرد.
اگر دادگاه معین کرده است که باید در بازداشت انفرادی به سر ببرید ،می توانید درخواست کنید که به طور مجانی تلویزیون در اختیار شما قرار داده
شود.

 .29انتخابات و غیره
حق دارید از طریق نامه در انتخابات پارلمان ،کمون و غیره شرکت کنید .همچنین حق دارید در فعالیت های دیگر سیاسی و قانونی شرکت کنید.

 .31بیماری
زندان محلی پزشک دارد .به شما پیشنهاد خواهد شد که یک بار با پزشک یا پرستار صحبت کنید .عالوه بر این هر بار که به پزشک نیاز داشته
باشید ،باید از کارکنان بخواهید که به پزشک یا پرستار اطالع دهند.
تشخیص این که آیا شما باید معالجه شوید یا نه و همین طور این که آیا معالجه باید در یکی از مراکز سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک انجام
شود و یا در یک بیمارستان عادی ،با پزشک است.

 .31دندانپزشکی
در موارد فوری و حاد ،حق معالجه دندانی دارید .مخارج آنرا در بعضی موارد باید خودتان بپردازید .در صورت نیاز از کارکنان بپرسید.
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. 32خسارات مربوط به حوادث
در صورتی که در حین اقامت در یکی از مؤسسات وابسته به سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک دچار آسیب شوید ،حق دریافت خسارت
را دارید .شما می توانید برای حوادثی که در هنگام کار و همچنین در اوقات فراغت شما اتفاق می افتند ،خسارت دریافت کنید .همچنین به عنوان
مثال در صورتی که عینک شما به علت حادثه ای بشکند ،می توانید خسارت دریافت کنید.

. 33مدیریت پرونده
شما معمولا حق دارید قبل از اینکه رسیدگی به پرونده شما شروع شود ،اظهارنامه ای را ارائه دهید .معمول تمام محرومیت ها و تصمیماتی که
علیه شما اتخاذ می شود ،باید مدلل باشد .شما حق دارید رای و تصمیم مسئولن را بصورت کتبی دریافت کنید .بعالوه حق دارید مطابق با قوانین
عادی مربوط به حق دسترسی به مدارک پرونده ،کپی مدارک کتبی موجود را دریافت کرده و نظر خود را درباره آنها قبل از اتخاذ تصمیم
مسئولن ،اعالم کنید .
مقررات خاصی از جمله در موارد زیر وجود دارد :انتخاب زندان ،محرومیت از جمع و انتقال بین زندان های سازمان زندان ها و عفو مشروط
دانمارک .در چنین مواردی حق دسترسی به اسناد پرونده وجود ندارد و به همین ترتیب حق دریافت دلیل اتخاذ تصمیم نیز محدود است.

 .34شکایات
شکایات مربوط به تصمیماتی که توسط سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک اتخاذ می شود
از نظر قانونی ،شما نمی توانید از تصمیماتی که توسط حوزه خدماتی زندان ها و عفو مشروط دانمارک اتخاذ می شود ،به دپارتمان زندان ها و
عفو مشروط دانمارک شکایت کنید .با این وجود ،امکان شکایت از تصمیماتی که در رابطه با موارد زیر هستند ،وجود دارد:
•

مرخصی

•

مالقات ها از جمله رد درخواست همراهی کودک تان با شما در بازداشتگاه

•

بازجویی شخصی زندانی

•

سلول انضباطی و بازجویی

•

قرار دادن در سلول حفاظتی ،استفاده از دستبند یا سایر اقدامات حفاظتی

•

استفاده از زور

•

همراهی با سایر زندانیان

•

حق ارتباط با رسانه ها

جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد شکایات می توانید به قانون بازداشت و قوانین حوزه های فردی مراجعه کنید .کارکنان می توانند به شما
کمک کنند تا اسناد مربوطه را پیدا کنید.
در صورتی که حق شکایت از یک تصمیم را داشته باشید ،کارکنان شما را از این موضوع مطلع خواهند کرد .در مورد تصمیمات کتبی ،شیوه
هایی که برای شکایت در اختیار شماست ،در برگه تصمیم آمده است.
در صورتی که می خواهید به سازمان زندان ها و ...در مورد تصمیماتی که توسط حوزه خدماتی زندان ها و عفو مشروط اتخاذ شده است ،شکایت
کنید ،باید ظرف مدت دو ماه از دریافت تصمیم ،این کار را انجام دهید.

شکایات مربوط به رفتار کارکنان

7

همچنین می توانید از رفتار کارکنان نیز به ریاست زندان محلی و یا به مدیریت سازمان زندان ها و عفو مشروط شکایت کنید .در صورتی که از
رفتار کارکنان شکایت کرده و نظر شما رد شده است و یا در طول دو هفته بعد از ارائه شکایت هنوز جواب نهایی داده نشود ،می توان به دادگاه
شکایت کرد .دادگاه می تواند شکایت شما را رد کند ،مثال به این علت که به نظر دادگاه این شکایت بی اساس است .ولی دادگاه به این علت نیز می
تواند شکایت شما را رد کند که شما مثال بیش از  2هفته بعد از رخ دادن موضوع مورد بحث ،شکایت کرده باشید.

بازرس پارلمانی
می توانید از جواب سازمان زندان ها و عفو مشروط به شکایت خود ،به بازرس عالی پارلمان دانمارک شکایت کنید .بازرس پارلمان نمی تواند
شخصا تصمیم مزبور را تغییر دهد ولی می تواند از مدیریت سازمان زندان ها و عفو مشروط بخواهد که مجددا به پرونده رسیدگی نماید .ازتوصیه
های بازرس پارلمان معموال در عمل پیروی می شود.

 .35قانون پردازش اطالعات فردی
هنگامی که شما به یکی از مراکز سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک منتقل می شوید ،اطالعات شخصی در مورد شما جمع آوری شده و
توسط کامپیوتر پردازش می شود.
مطابق با قانون اطالعات اشخاص ،شما از حقوق زیر برخوردار هستید:




حق مطلع شدن از جمع آوری اطالعات جهت رسیدگی کامپیوتری
حق درخواست دیدن اطالعاتی که رسیدگی می شود
حق درخواست اصالح ،حذف یا مسدود کردن اطالعاتی که نادرست یا گمراه کننده هستند و یا بر خالف قانون بصورت کامپیوتری
رسیدگی شده اند

 .36مجازات انظباطی و غیره
اگر مقررات مربوطه را زیر پا بگذارید ،می توانید به مجازات انضباطی بصورت اخطار ،جریمه و سلول تنبیهی محکوم شوید .حق دارید نظر خود
را قبل از صدور حکم بیان کنید ،همینطور حق دارید دالیل حکم را بخواهید .بعالوه در بعضی موارد ،حق همراهی با زندانیان دیگر از شما گرفته
می شود (محرومیت از جمع) .به بخش شکایات در این جزوه مراجعه کنید.

 .37توسل به زور
در شرایط معینی کارکنان حق دارند از زور و وسایل ایمنی استفاده کنند .بعنوان نمونه کارکنان می توانند به طرق مختلف زندانی را بگیرند و یا از
دستبند ،باطوم یا اسپری فلفل استفاده کنند.
طبق قانون هرگونه استفاده از زور به دقت کنترل میشود ،و فقط تحت شرایط خاص و معینی می توان از زور استفاده کرد .توسل به زور باید تا حد
امکان با مالحظه و با احتیاط صورت گیرد و باید این کار برای رسیدن به هدف ،ضروری باشد .به بخش شکایات در این جزوه مراجعه کنید.

 .38بازرسی
وقتی که در زندان محلی زندانی می شوید ،کارکنان می توانند شما را بازرسی بدنی کنند .هدف از بازرسی این است که از آوردن اشیاء غیر مجاز به
زندان محلی جلوگیری شود .باید همه لباس های خود را در بیاورید ،حتی در صورتی که این کار بر خالف مذهب شما باشد .این نوع بازرسی توسط
کارکنانی که هم جنس شما هستند انجام می شود.
در طول اقامت در زندان محلی نیز زندانیان بازرسی می شوند ،مثال قبل و بعد از مالقات .به دالیل امنیتی ،سلول شما نیز ممکن است بازرسی شود.
امکان آزمایش ادرار اجباری نیز وجود دارد تا مشخص شود که شما مواد مخدر مصرف کرده اید یا خیر.

محکومیت و اجرای حکم
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 .39خدمات عام المنفعه
در شرایط معینی دادگاه می تواند شما را بجای زندان ،به خدمات عام المنفعه محکوم کند .این وضعیت غالبا در حالتی است که جرم شما رانندگی
هنگام مصرف الکل و یا جرائم مالی باشد.
می توانید قبل از دریافت حکم ،درخواست خدمات عام المنفعه نمایید.
اگر مایل به کسب اطالعات بیشتر در مورد خدمات عام المنفعه هستید می توانید به جزوه مخصوص سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک در
این مورد مراجعه کنید .در صورت تمایل به کارکنان زندان محلی یا مددکار اجتماعی مراجعه کنید.

 .41ادامه زندان محافظتی؟
وقتی که حکم شما صادر شود ،دادگا ه تعیین می کند که آیا شما باید آزاد شوید و یا زندان محافظتی شما باید ادامه یابد تا زمانی که زندان عادی طبق
حکم بتواند شروع شود.

 .41تجدید نظر در حکم
از تاریخ صدور حکم 41 ،روز فرصت دارید که درخواست تجدید نظر کنید .می توانید هنگام صدور حکم ،درخواست تجدید نظر کنید و یا آنرا به
کارکنان بگویید .کارکنان دفترچه ای مخصوص برای درخواست های تجدید نظر دارند .وکیل مدافع تسخیری شما وظیفه دارد در مورد درخواست
تجدید نظر به شما راهنمایی کند.

 .42مچ بند الکترونیکی
اشخاصی که محکومیت آنها تا شش ماه است ،می توانند از امکان طی کردن محکومیت در منزل خود برخوردار باشند (مچ بند الکترونیکی) .در
صورت نیاز از مددکار اجتماعی در این مورد سئوال کنید.

 .43معالجه
در زندان های محلی ،افراد معتادی که تحت بازداشت قرار دارند ،می توانند در یک درمان به اصطالح انگیزشی شرکت کنند تا جهت انجام
بازپروری واقعی انگیزه بگیرند.
اگر نیاز خاصی به معالجه داشته باشید ،در بعضی موارد می توانید در برخی موارد محکومیت زندان را در مرکزی خارج از سازمان زندان ها و
عفو مشروط دانمارک سپری کنید .اگر این کار ممکن نباشد ،سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک امکانات مختلف برای معالجه در اختیار دارد
که ممکن است بتوانید از آن ها استفاده کنید ،مثال اگر مشکل الکل یا مواد مخدر دارید و یا اگر به دلیل خشونت و یا جرائم جنسی محکوم شده باشید.
اغلب این امکانات تنها برای مجرمان دارای محکومیت در دسترس هستند.
سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک جزوه های خاصی حاوی اطالعاتی درباره امکانات معالجه و غیره دارد .در صورت نیاز از کارکنان
بپرسید.

 .44اگر باید محکومیت زندان را طی کنید
سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک جزوه ای در مورد طی کردن محکومیت زندان تهیه کرده است .می توانید این جزوه را از کارکنان
بگیرید.
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 .45کمک های عملی و غیره
هنگامی که بازداشت حفاظتی می شوید ،یکی از مددکاران اجتماعی سازمان زندان ها و عفو مشروط ظرف دو هفته اول بازداشت به مالقات شما می
آید .مددکار اجتماعی در مورد مشکالت عملی مانند تماس با خانواده ،کارفرما و کمون کمک می کند.
اگر برای طی کردن محکومیت زندانی شوید ،این موضوع به طور اتوماتیک به اداره ثبت احوال گزارش می شود و شما حق دریافت مزایای
پرداختی توسط کمون را از دست می دهید .ولی می توانید برای مخارج مسکن و غیره از کمون درخواست کمک مالی کنید .یک مددکار اجتماعی
سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک می تواند شما را در تنظیم درخواست به کمون یاری کند.

 .46اطالعات مخصوص خویشاوندان
اگر شما با شخصی که زندانی محافظتی شده فامیل هستید ،ممکن است بتوانید جواب سوال های خود را در این جا بیابید.
مقررات مالقات ،تلفن ،نامه ،مرخصی و غیره در باال توضیح داده شده است .اگر مایل به مالقات زندانی محافظتی هستید ،باید جهت مجوز به
خدمات زندان ها و عفو مشروط دانمارک درخواست دهید .بعالوه باید برای مالقات وقت بگیرید .عالوه بر این باید توجه کنید که هنگام مالقات
زندانیان حفاظتی در زندان محلی ها ،کارت شناسائی عکس دار الزم است.
در زندان های بسته و زندان های محلی ،همراه داشتن تلفن موبایل هنگام مالقات ،جرم محسوب می شود.
اگر با زندانی حفاظتی فامیل هستید ،همیشه می توانید با مددکار اجتماعی سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک صحبت کنید.

 .47رازداری
همه کارکنان پلیس و سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک موظف به رازداری هستند.
اطالعات مربوط به اتهام و مربوط به زندانی حفاظتی نباید به خانواده و یا اشخاص ثالث داده شود .فقط خود زندانی می تواند مثال خانواده خود را در
جریان وضعیت شخصی خود بگذارد ،مگر اینکه زندانی به کارکنان در این مورد اجازه دهد.

 .48راهنمایی تلفنی
اگر سئوالی دارید ،می توانید با مددکار اجتماعی در سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک گفتگو کنید .بعالوه می توانید به طور ناشناس با مرکز
راهنمایی تلفنی سازمان زندان ها و عفو مشروط دانمارک با شماره تلفن  )+45( 71261416تماس گرفته و اطالعات الزم را در مورد مقررات و
حقوق ،دریافت کنید.
مرکز راهنمایی تلفنی سازمان از دوشنبه تا جمعه از ساعت  9تا  15و همین طور از  19تا  22باز می باشد .روز های شنبه و یکشنبه ساعات کار
از ساعت  12تا  18می باشد.
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