Informacija apie sulaikymą ir kardomąjį kalinimą

Šiame aplanke aptariamos svarbiausios taisyklės sulaikytiems ir kardomajame kalėjime
kalinamiems asmenims. Jei norėsite plačiau susipažinti su taisyklėmis ir įstatymais,
paprašykite to areštinės darbuotojų. Jei turite abejonių, taip pat bet kada galite
kreiptis į personalo darbuotojus.

Suėmimas
1. Stojimas prieš teisėją (pirminė apklausa)
Jus suėmė. Jei nebūsite paleistas per 24 valandas, turėsite stoti prieš teisėją. Teisėjas gali arba jus
paleisti, nusprendęs, kad 24 valandų sulaikymas galimas tris kartus, arba nuspręsti skirti kardomąją
bausmę.
2.Advokatas / gynėjas
Policija jums nurodys, kaip galėsite susisiekti su advokatu. Gynėją jums privalo skirti jau pirminei
apklausai.
3. Sulaikymo pratęsimas
Jei teisėjas nusprendžia pratęsti sulaikymą, privalėsite vėl stoti prieš teismą . Ilgiausiai sulaikymai
gali būti pratęsti iki 3 kartų po 24 valandas po pirminės apklausos. Tada teisėjas nusprendžia, ar jus
paleisti ar palikti kardomajame kalėjime.
4. Izoliavimas
Policija, sulaikydama jus, gali nuspręsti jus izoliuoti nuo kitų kalinčių asmenų ir uždrausti bendrauti
su kitais kalinčiaisiais.
5. Užsienio piliečiams
Policija jums nurodys, kaip susisiekti su savo šalies ambasada ar konsulatu.
Esant būtinybei ir jei yra galimybių, personalas gali iškviesti vertėją.
6. Policija
Policijos darbuotojai jums detaliau papasakos apie sulaikytų asmenų taisykles. Jei norėsite,
personalo darbuotojai padės susisiekti su policijos darbuotojais.

Kardomasis kalinimas
7. Gynėjas
Remiantis pirmine apklausa, jums bus paskirtas gynėjas ir suteikta galimybė pasikalbėti su juo prieš
apklausą teisme.
8. Įkalinimo laikotarpis
Jei jums bus paskirtas kardomasis kalėjimas, teisėjas ne vėliau kaip per keturias savaites nustatys
laikotarpį, kada teismas nagrinės jūsų įkalinimo bylą. Kai teisėjai sprendžia dėl kalėjimo laiko
pratęsimo, teisme dalyvauti neprivaloma. Vis dėlto teisėjai gali pareikalauti, kad dalyvautumėte.
9. Izoliavimas
Teisėjai gali nuspręsti izoliuoti jus nuo kitų kalinčiųjų. Jei jus izoliuoja pagal teismo sprendimą,
jums gali būti, pvz., ribojamas lankymas. Plačiau apie tai toliau skyriuje „Lankymų ir laiškų
kontrolė“.
10. Apeliacinis skundas
Teismo sprendimą dėl kardomojo kalinimo ar galimo izoliavimo jūs galite perduoti Aukščiausiajam
Teismui. Tai vadinama apeliaciniu skundu. Apie tai detaliau praneš jūsų gynėjas.
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11. Lankymų ir laiškų kontrolė
Policija gali priimti sprendimą uždrausti jus lankyti arba kontroliuoti lankymą. Galite pareikalauti,
kad policijos nutarimai būtų perduoti teismui. Policija taip pat sprendžia dėl laiškų kontrolės. Jei
policija sulaiko jūsų laiškus, galite nedelsiant tai perduoti teismui.
Gynėjo lankymas ir susirašinėjimas su juo nėra kontroliuojamas. Taip pat nekontroliuojamas
susirašinėjimas su teismu, Teisingumo ministerija, kalinimo įstaigų generaliniu direktoratu, srities
vadovu ir Ombudsmenu. Dėl susirašinėjimo su kitomis valdžios institucijomis galioja kitos taisyklės.
Klauskite personalo darbuotojų.
Areštinė taip pat gali spręsti, ar kontroliuoti jūsų laiškus ir lankymą tam, kad, pvz., būtų išvengta
kontrabandos. Žr. toliau skyriuje „Taisyklės, nurodymai ir draudimai“.
12. Telefoniniai pokalbiai
Telefoniniai pokalbiai yra draudžiami. Tačiau tam tikrais atvejais jums bus leista paskambinti, pvz.,
dėl greito bylos nagrinėjimo. Jei norėsite paskambinti gynėjui, paprastai areštinė turi suteikti šią
galimybę.
Baudžiama už mobiliojo telefono įsinešimą į areštinę. Taip pat baudžiama, jei draugai ar šeimos
nariai lankydami su savimi turi mobilųjį telefoną.
13.Užsienio piliečiams
Policija jums nurodys, kaip susisiekti su savo šalies ambasada ar konsulatu.
Personalas gali iškviesti vertėją, jei tai yra būtina ir tam yra galimybių.
14. Taisyklės, nurodymai ir draudimai
Turite teisę susipažinti su Danijos kalėjimų institucijų ir Europos kalėjimų taisyklėmis bei areštinės
vidaus nuostatomis.
Alkoholis ir narkotikai draudžiami. Taip pat draudžiami medikamentai, kurių nėra išrašęs gydytojas.
Draudžiama pabėgti iš areštinės.
Privalote elgtis pagal nustatytas taisykles, personalo darbuotojų nurodymus ir draudimus. Taisyklės
surašytos areštinės vidaus nuostatuose. Juose galėsite plačiau paskaityti apie praktinius dalykus,
pvz., dėl higienos priemonių pirkimo, lankymo laiko ir asmeninių daiktų išdavimo. Toliau nurodytos
pagrindinės areštinės taisyklės.
15. Asmeninė ir socialinė pagalba
Danijos Kalėjimų institucijos padės sumažinti verslo, socialinius ir asmeninius nuostolius, iškilusius
po sulaikymo ar kalint kardomajame kalėjime.
Jus lankys socialinis darbuotojas, kuris, bendradarbiaudamas su areštinės personalu, suteiks
reikalingą pagalbą ar nurodymus. Su prižiūrinčiais personalo darbuotojais ar socialiniu darbuotoju
galėsite aptarti asmeninę šeimos situaciją ar socialines problemas.
Jei jums bus reikalinga kita speciali pagalba, galėsite susisiekti su mokytoju, kunigu, medicinos
darbuotoju, gydytoju ar kt. Klauskite personalo darbuotojų.
16. Maistas ir gėrimai
Areštinėje jums tieks maistą ir gėrimus. Jei yra sveikatos sutrikimų, gydytojas gali skirti specialią
dietą. Jei esate vegetaras ar dėl religijos turite ypatingų mitybos poreikių, tiekiant maistą į tai bus
atsižvelgta. Klauskite skyriaus darbuotojų arba kunigo.
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Areštinėje galite nusipirkti įprastinio vartojimo reikmių, pvz., laikraščių, rūkalų ar maisto. Klauskite
personalo darbuotojų.
Vartojimo reikmių jūsų artimieji ar kiti asmenys atnešti negali.
17. Rūkymas
Rūkymas draudžiamas visų institucijų viduje, kurios priklauso Danijos kalinimo institucijai. Galite
išeiti į lauką. Rūkymo taisyklės kiekvienoje institucijoje skiriasi.
Tabakas, cigaretės ir kiti rūkymui skirti daiktai, pvz., pypkė, filtrai ir cigarečių sukimo aparatai, bus
laikomi užrakinamoje spintelėje, už jūsų kameros ribų. Užrakinama spintelė visada turi būti
užrakinta. Jūs turėsite raktą. Negalite laikyti tabako arba kitų rūkymui skirtų daiktų savo kameroje.
Pažeidus taisykles, jums bus taikoma drausminė bausmė.
Jei norite mesti rūkyti, paklauskite darbuotojų, ar galite prisijungti prie rūkymo metimo programos.
18. Vonia ir tualetas
Paprastai yra suteikiama galimybė kasdien praustis vonioje. Darbuotojai išduos jums tualeto
reikmenis arba jų galėsite nusipirkti.
19. Daiktai ir pinigai
Areštinė yra nustačiusi taisykles, kokių daiktų areštinėje galima turėti. Jums gali laisvai siųsti
pinigus, kuriuos galėsite naudoti. Tačiau yra keletas taisyklių, nurodančių, kiek grynųjų pinigų galite
turėti. Darbuotojai gali išsamiau papasakoti apie areštinėje galiojančias asmeninių daiktų ir pinigų
laikymo taisykles.
Jums draudžiama turėti mobilųjį telefoną. Daugiau skaitykite skyriuje „Telefoniniai pokalbiai“.
20. Lankymas
Paprastai lankymas yra leidžiamas. Bet policija gali paprieštarauti ir nuspręsti lankymą kontroliuoti.
Žr. skyriuje „Lankymo ir laiškų kontrolė“.
Jei policija neuždraudė jūsų lankyti ir nepateikė reikalavimo dėl kontrolės, galioja šios taisyklės.
Turite teisę būti lankomas, kiek jums leidžia areštinė. Lankymo laikas negali būti trumpesnis nei
pusė valandos. Daugeliu atveju lankymas nėra kontroliuojamas. Tačiau Danijos kalinimo institucija
gali nuspręsti lankymus kontroliuoti, jei tai būtina, pvz., dėl kontrabandos ar kt. Tam tikrais
atvejais Danijos kalinimo institucija gali uždrausi lankytis konkretiems asmenims.
Jei neturite šeimos ar draugų, kurie jus lankytų, galite personalo darbuotojų pasiteirauti dėl
socialinio lankytojo.
Jei teismas nusprendė jus izoliuoti, leidimas lankyti suteikiamas mažiausiai vieną kartą į savaitę.
Lankymo laikas negali būti trumpesnis nei viena valanda.
Paprastai leidžiama lankytis spaudos atstovams, jei tyrimo sumetimais tam neprieštarauja policija.
Jei iš jūsų bus imamas interviu, prieš tai privalėsite gauti specialų kalėjimo institucijos leidimą.
Turite teisę į nekontroliuojamą jūsų gynėjo lankymą.
21. Laiškai
Laiškus, kurių nekontroliuoja policija, tikrina areštinė, kad užtikrintų, jog laiškai nebus naudojami
kontrabandai. Todėl laiškai, kuriuos gausite, bus atplėšiami jūsų akivaizdoje. Siunčiamus laiškus
privaloma įteikti personalo darbuotojams neužklijuotus. Patikrinus jie užklijuojami jūsų akivaizdoje.
Laiškai nėra skaitomi.
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22. Skaitmeninis paštas – laiškai iš valdžios institucijų
Dauguma kalinių neturi prieigos prie interneto ir negali tikrinti savo skaitmeninio pašto dėžutės. Jei
neturite interneto prieigos, galite būti atleisti nuo naudojimosi skaitmeninio pašto dėžute. Vietoj
to, laiškus iš valdžios institucijų gausite paštu. Taip pat galite suteikti rašytinį įgaliojimą artimam
žmogui, kuris turėtų prieigą prie jūsų skaitmeninio pašto dėžutės. Norėdami daugiau informacijos,
klauskite darbuotojų.
23. Išėjimas
Išeiti leidžiama labai retai ir tik ypatingais atvejais, pvz., artimo žmogaus rimta liga ar laidotuvės.
Išėjimo teisė suteikiama tik gavus policijos sutikimą ir tik jus lydint.
24. Buvimas su kitais
Nors policija ir teismas nusprendė, kad jūs neturite būti izoliuotas, areštinė turi teisę riboti jūsų
bendravimą su kitais kalinčiais asmenimis. Kai kuriais atvejais jums gali būti atimta teisė bendrauti
su kitais („atskirtis nuo bendravimo“). Galioja specialios buvimo su kitais kaliniais taisyklės, jei jums
yra mažiau nei 18 metų. Klauskite personalo darbuotojų.
25. Perkėlimas į kalėjimą
Tam tikrais atvejais, dar prieš paskelbiant nuosprendį, jus gali perkelti į kalėjimą. (Civilinio proceso
kodekso (Retsplejeloven) § 777). Klauskite savo gynėjo.
26. Darbas
Kardomojo kalėjimo areštinėje galite paprašyti darbo, mokymų ar kitos žinomos veiklos. Dirbant bus
išmokami vadinamieji darbapinigiai. Susirgus jums gali būti išmokėti dienpinigiai.
Taip pat galite rasti veiklos, kuria galėsite užsiimti areštinėje, tačiau ši veikla turi būti patvirtinta
Danijos kalinimo institucijos vadovybės ir turi atitikti tvarkos bei saugumo nuostatas.
27. Mokymai
Areštinė siūlo mokymus. Apie galimybes klauskite personalo darbuotojų. Jei susidomėsite ilgesniu
mokymusi, bausmės atlikimo laikotarpiu, turite klausti personalo darbuotojų. Mokantis taip pat
gausite vadinamuosius darbapinigius.
28. Laisvalaikis
Paprastai turite teisę mažiausiai vieną valandą per dieną praleisti gryname ore. Žr. areštinės vidaus
nuostatas.
Areštinė gali pasiūlyti keletą laisvalaikio praleidimo būdų, pvz., stalo tenisą, šachmatus ir
treniruoklius. Klauskite personalo darbuotojų.
Galite klausytis radijo, žiūrėti televizorių, skaityti laikraščius, žurnalus ir knygas. Labai retais
atvejais policija gali tai uždrausti. Dėl radijo imtuvo ar televizoriaus nuomos ir dėl galimybės
pasiskolinti, pirkti žurnalus, laikraščius ir kt. klauskite personalo darbuotojų.
Jei teismas nusprendė, kad turite būti izoliuotas, jums bus suteikta galimybė nemokamai naudotis
televizoriumi.
29. Rinkimai ir t. t.
Turite teisę balsuoti paštu per Parlamento rinkimus, savivaldybių rinkimus ir t. t. Taip pat turite
teisę dalyvauti kitokioje teisėtoje politinėje veikloje.
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30. Liga
Areštinėje yra konsultuojantis gydytojas. Jums bus pasiūlytas pokalbis su gydytoju ar slaugos
darbuotoju. Jei prireiks gydytojo pagalbos, turite perspėti personalo darbuotoją, kuris praneš
gydytojui ar slaugos darbuotojui.
Gydytojas nusprendžia, ar jus reikia gydyti. Jis gali skirti gydymą Danijos kalėjimų institucijoje arba
įprastinėje ligoninėje.
31. Dantų gydymas
Turite teisę į skubų gydymą, t. y. esant dantų skausmui. Tokiu atveju privalote pats apmokėti
išlaidas. Klauskite personalo darbuotojų.
32. Kompensacija nelaimingų atsitikimų atveju
Turite teisę gauti kompensaciją, jei susižeidžiate atlikdami bausmę Danijos kalinimo institucijoje.
Galite gauti kompensaciją nelaimingų atsitikimų atveju, jei jie įvyksta darbo arba laisvalaikio metu.
Taip pat galite gauti kompensaciją, jei, pvz., nelaimingo atsitikimo atveju sulūžta jūsų akiniai.
33. Bylos valdymas
Paprastai turite teisę pasisakyti prieš bylos tyrimą. Bet kokie jums nepalankūs neigiami atsakymai
arba nutartys privalo būti pagrįsti. Turite teisę gauti raštišką teismo sprendimą. Turite teisę gauti
visą raštišką medžiagą ir pasisakyti prieš teismui priimant sprendimą.
Specialios taisyklės galioja bylose dėl kalėjimo institucijos parinkimo, dėl bendravimo su kitais
kalinamais asmenimis ribojimo ir dėl perkėlimų tarp Danijos kalėjimo institucijų. Prie šių bylų jūs
neturite priėjimo teisės, apribota teisė sužinoti nutarimo motyvus.
34. Skundai
Skundai dėl Danijos kalinimo įstaigų priimtų sprendimų
Negalite pateikti skundų kalinimo įstaigų direktoratui dėl Danijos kalinimo įstaigų priimtų
sprendimų. Tačiau galite pateikti skundą dėl sprendimų šiais atvejais:
 išėjimas;
 lankymas, įskaitant atsisakymą būti su vaiku kalėjime;
 kalinio patikrinimas;
 drausminės ir tardymo kameros;
 įkalinimas apsaugotoje kameroje, antrankių ir kitų apsauginių priemonių naudojimas;
 jėgos naudojimas;
 bendravimas su kitais kaliniais;
 teisė susisiekti su žiniasklaida.
Daugiau informacijos apie skundo parinktis galite rasti kardomojo kalinimo akte bei konkrečių sričių
aktuose. Darbuotojai gali padėti rasti reikiamus dokumentus.
Jei turite teisę pateikti skundą dėl sprendimo, darbuotojai jus informuos. Raštiškų sprendimų atveju
jūsų skundo parinktys bus aiškiai nurodytos sprendime.
Jei panorėsite Danijos kalinimo institucijos sprendimą apskųsti kalinimo įstaigų direktoratui, turite
tai padaryti per du mėnesius po to, kai gavote sprendimą.
Skundai dėl personalo darbuotojų elgesio
Taip pat galite pateikti skundą areštinės vadovui arba kalinimo įstaigų direktoratui dėl personalo
darbuotojų elgesio. Jei jūsų skundas dėl kalėjimo darbuotojų elgesio nebuvo patenkintas arba per
dvi savaites nebuvo priimtas joks nutarimas, šis skundas gali būti perduotas teismui. Teismas gali
atmesti skundą, pvz., jei nuspręs, kad jis neturi pagrindo. Teismas taip pat gali atmesti skundą, jei
jūs jį pateikėte vėliau nei po keturių savaičių, kai skundo objektas jau išsisprendęs.
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Parlamento ombudsmenas
Skundą dėl Danijos kalinimo institucijos arba kalinimo įstaigų direktorato priimto galutinio
sprendimo galite pateikti Parlamento ombudsmenui. Ombudsmenas negali pats pakeisti sprendimo,
tačiau to gali paprašyti kalinimo įstaigų direktorato. Jo prašymų paprastai laikomasi.
35. Asmens duomenų tvarkymo įstatymas
Patekus į vieną Danijos kalinimo institucijų, elektroninėje duomenų bazėje bus renkami ir
naudojami jūsų asmens duomenys.
Pagal asmens duomenų tvarkymo įstatymą turite šias teises:
 teisė būti supažindintam apie jūsų duomenų rinkimą kompiuterinėje duomenų bazėje;
 teisė susipažindinti su duomenimis;
 teisė reikalauti neteisingų ar klaidinančių kompiuterinių duomenų, prieštaraujančių
įstatymui, pataisymo, panaikinimo ar užblokavimo.
36. Baudimas drausmine tvarka ir pan.
Jei nesilaikysite taisyklių, galite būti nubaustas perspėjimu, bauda ar karceriu. Turite teisę
pasisakyti prieš priimant sprendimą ir gauti nutarties pagrindimą. Tam tikrais atvejais jums gali būti
uždrausta bendrauti su kitais („uždarymas nuo draugijos“). Žr. skyriuje „Skundai“.
37. Jėgos panaudojimas
Tam tikrais atvejais darbuotojai gali panaudoti jėgą ar saugumo priemones. Tai gali būti, pvz.,
antrankiai, guminė lazda ir ašarinės dujos.
Visos jėgos panaudojimo formos yra labai atidžiai kontroliuojamos ir tam turi būti nustatytos aiškios
priežastys. Panaudoti jėgą reikia kuo atsargiau ir tik tada, jei tai yra būtina. Žr. skyriuje „Skundai“.
38. Krata
Prieš uždarant į areštinę, bus atlikta krata. Tai reiškia, kad darbuotojai patikrins, ar jūs neįsinešėte
daiktų, kurių negalima turėti areštinėje. Privalėsite nusirengti, net jei tam prieštarauja jūsų
religija. Kratą atliks tos pačios kaip ir jūs lyties atstovas.
Krata taip pat gali būti atlikta ir atliekant bausmę, pvz., prieš ir po jūsų lankymo. Saugumo
sumetimais krata gali būti atlikta ir jūsų kameroje.
Jūsų taip pat gali paprašyti atlikti šlapimo tyrimus, kad patikrintų, ar nebuvo vartota narkotinių
medžiagų.

Teismas ir nuosprendžio vykdymas
39. Viešųjų darbų sankcija
Kai kuriais atvejais teismas vietoj kalėjimo gali jums skirti viešųjų darbų sankciją. Dažniausiai ši
bausmės forma skiriama esant tokiems pažeidimams kaip vairavimas išgėrus ar vagystės.
Kol teismas nėra paskelbęs nuosprendžio, galite prašyti, kad jums skirtų viešųjų darbų.
Medžiagą apie viešųjų darbų sankciją turi Danijos kalinimo institucijos. Jei norite sužinoti daugiau,
klauskite areštinės personalo arba socialinio darbuotojo.
40. Ar gali būti pratęstas kardomasis kalėjimas?
Kol teismas turės galutinį jūsų bausmės nuosprendį, galite būti lygtinai paleistas arba jums gali būti
pratęstas kardomasis kalėjimas.
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41. Apeliacinis skundas
Po nuosprendžio paskelbimo per 14 dienų galite pateikti apeliacinį skundą. Galite teikti apeliaciją
teismo posėdyje arba pasakyti darbuotojams, kurie turi specialią apeliacinių skundų knygą. Jums
paskirtas gynėjas privalo supažindinti jus su apeliacijos klausimais.
42. Elektroninis sekimo daviklis prie kojos
Asmuo, nuteistas ne ilgiau kaip šešių mėnesių laikotarpiui, turi galimybę bausmę atlikti namuose (su
elektroniniu sekimo davikliu prie kojos). Plačiau apie tai klauskite socialinio darbuotojo.
43. Gydymas
Areštinėse sulaikytieji, kurie turi priklausomybę, gali dalyvauti vadinamuosiuose motyvacijos kėlimo
užsiėmimuose, kad siektų gydymo.
Jei jums reikia specialaus gydymo, kai kuriais atvejais turite galimybę bausmę atlikti ne Danijos
kalinimo institucijoje. Jei tai neįmanoma, Danijos kalinimo įstaiga gali pasiūlyti būtiną gydymą,
kuriuo jūs galbūt norėsite pasinaudoti, pvz., jei turite priklausomybę nuo narkotikų ar alkoholio
arba jei jūs teisiamas dėl smurto ar seksualinio nusikaltimo.
Daugelyje šių reabilitacijų galėsite dalyvauti tik po teismo nuosprendžio.
Danijos kalinimo įstaigos turi specialius aplankus su informacija dėl gydymo galimybių. Klauskite
darbuotojų.
44. Jei jums bausmės atlikimas skiriamas kalėjime
Danijos kalinimo įstaigos turi aplankus, kuriuose pateikta informacija apie bausmės atlikimą
kalėjime. Šį aplanką galite gauti iš personalo darbuotojų.
45. Praktinė pagalba ir kt.
Kalint kardomajame kalėjime, pirmąsias dvi savaites jus lankys kalinimo įstaigos socialinis
darbuotojas. Jis padės jums susitvarkyti su praktinėmis problemomis, pvz., susisiekti su artimaisiais,
darbdaviu ar socialiniais skyriais.
Asmenų registrų centras automatiškai praneš apie jūsų įkalinimą ir jūs neteksite teisės į socialines
pašalpas, bet jūs turėsite galimybę prašyti savivaldybės pašalpos dėl būsto išlaikymo ir pan. Danijos
kalinimo įstaigų socialiniai darbuotojai arba kalėjimo personalas gali padėti pateikiant prašymus
socialiniams skyriams.
46. Informacija artimiesiems
Jei jūs esate sulaikytojo artimasis, galbūt čia galėsite rasti atsakymus į iškilusius klausimus.
Taisyklės dėl lankymo, telefoninių pokalbių, laiškų, išėjimo ir kt. buvo aprašytos anksčiau. Jei norite
aplankyti kardomajame kalėjime kalintį asmenį, privalote gauti Danijos kalinimo institucijos
leidimą. Privalote užsisakyti lankymo laiką. Be to, norint areštinėje aplankyti suimtąjį, turite
atsinešti ID su nuotrauka.
Uždaruose kalėjimuose ir areštinėse yra baudžiama, jei su savimi turėsite mobilųjį telefoną.
Jei esate suimtojo artimasis, jūs visada maloniai kviečiamas pakalbėti su Danijos kalinimo
institucijos socialiniu darbuotoju.
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47. Konfidencialumas
Visi policijos ir Danijos kalinimo įstaigos darbuotojai privalo laikytis konfidencialumo.
Informacija apie kaltinimą ir kardomąjį kalėjimą negali būti teikiama nei artimiesiems, nei
tretiesiems asmenims. Tik pats kalintysis gali papasakoti, pvz., artimiesiems, apie asmeninius
reikalus arba jei kalintysis duoda sutikimą darbuotojams teikti duomenis.
48. Pagalba telefonu
Jei turite klausimų, galite tai aptarti su Danijos kalinimo įstaigos socialiniu darbuotoju. Informaciją
apie taisykles ir teises galite gauti paskambinę anoniminiu Danijos kalinimo įstaigos pagalbos
telefonu +(45) 70 26 04 06.
Pagalba telefonu teikiama darbo dienomis nuo 9.00–15.00 val. ir nuo 19.00–22.00 val.
Savaitgaliais pagalba telefonu teikiama nuo 12.00–18.00 val.
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
DK 1401 Copenhagen K
Telefonas 72 55 55 55
www.kriminalforsorgen.dk
dfk@kriminalforsorgen.dk
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