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Ben gözaltına alındım şimdi ne olacak?
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Tutuklandın. Bu senin suçlu olduğun anlamına gelmez. Avukat edinme hakkına sahipsin. Avukatin
sadece senin haklarını koruyacaktır.

ve polisteki soruşturmaya avukatının da katılıp
katılmaması hakkında konuşmalısın.
• Önemli deliller
İfadelerıne başvurulmasının isabetli olacağını
düşündüğün belli şahitler var ise, bunları
avukatına anlat. Şöyle ki, avukatın belli şahitlerin
ıfadesine başvurulması için polise talepte bulanabilir. Yapılabilinecek tekniksel araştırmalar
olacağını düşünüyor isen bunları da avukatına
bildir.

Muhtemelen cevabını istediğin birçok soruların
vardır. Bu nedenle bir dizi tecrübeli savunma
avukatı bir ceza davasında tutuklanmandan dolayı
senin için neler yapabileceğini anlatan bu broşürü
hazırlamıştır.

Avukatını telefon ile ara
Tutuklandığında avukatın dava hakkında bilgi
vermek için düzenli olarak senin ziyaretine gelir.
Avukatını her zaman arayabilir veya mektup yazabilirsin.

• Polisin dosyası
Avukatın, polisin topladıgı dökümanların kendisine de gönderilmesini talep eder ve dava hakkında
konuşmak üzere seni ziyaret eder. Avukatının
huzurunda polisin evraklarını okuyabilirsin.
Avukatın sana polisin evraklarını bırakamaz.
Avukatın polisin evraklarını başkalarına teslim
edemez ve başkalar tarafınca okunmasına da izin
veremez.

Avukatına yazdığın hiçbir kimse tarafından kontrol
edilmez. Eğer yazmak yerine aramayı tercih edersen bir gardiyanın telefon açmasını isteyebilir ve
avukatın ile görüşebilir veya mesaj bırakabilirsin.

Polis, avukatının sana dava hakkında bilgileri vermesini yasaklayabilir. Örneğin şahitlerin
veya sanıkların polise anlattıkları olabilir. Ancak, avukatın sana polisin böyle bir yasak koyup
koymadığı hakkında bilgi verebilir.

Sadece senin menfaatin
Avukatının en önemli görevi dava boyunca sana
yardım etmektir. Hem tahkikat esnasında hem
davanın mahkemede karara bağlanması esnasında.
Başka bir avukat seçmekte özgürsün. İster mahkeme tarafınca tayin edilmiş olsun ister kendinin
belirlediği bir avukat olsun bir savunma avukatı
kendi işyeri olan ve polisten, savcıdan ve mahkemelerden bağımsız bir şekilde görev yapan özel ticari
bir işletmedir.
Bir avukat seçtiğinde sadece seçtiğin o avukat senin
davanı takip edebilmektedir.

• Gizli konuşma
Avukatın seninle yaptığı konuşmanın içeriğini
polise veya başkasına anlatamaz. Avukatınız
ancak sizinle anlaşıp onayınızı aldıktan sonra
polise ne konuştuğunuzu anlatabilir. Avukatınla
görüşmende bir tercüman da bulunuyor ise,
tercüman da senin anlattığını başkalarına anlatamaz. Konuşmanızın gizli olmasından dolayı
avukatınla güvenli bir şekilde konuşabilirsin.

Avukatından yardım al

Yeni savunma avukatı

Polisin araştırması esnasında ve mahkemeye
çıktığında avukatın sana yardım edecektir. Bir dizi
önemli sorulara yanıt alabilirsin.

Seni savunmasını etmesini istediğin yeni bir avukatı
kendin seçebilirsin. Başka bir avukat istiyor isen o
istediğin avukata mektup yazabilirsin. Mahkemeye
veya polise de yazı yazabilirsin. Bulunduğun yerin
adresinin doğru olması için hapishane personelinin
sana yardım etmesini isteyebilirsin.

Avukatından şunlar için yardım alabilirsin:
• Sorgulama
Polisteki veya mahkemede ki soruşturma
esnasında avukatının da bulunması senin
hakkındır. Sorulara cevap verip vermemeye sen
karar verirsin. Bu nedenle avukatınla sorulara
ne denli cevap verip vermemek isteğin hakkında

Mahkeme her zaman avukat değişimine izin vermez.
Bunun sebebi, senin istediğin avukat aynı davada
başka birisinin savunmasını yapmakta olmasından
dolayı olabilir. Örneğin yeni bir avukatın davaya
odaklanması zaman alacağından veya kendisinin
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belirlenen duruşmaya katılamayacağından dolayı
davanın geciktirileceği sebebiyle de olabilir.

Aynı uygulama senin dava hakkında mektup yazıp
mahkeme dışına göndermek istediğinde de geçerli
olur.

Avukat masraflarının ödenmesi

Eğer polis sana gelen veya senden giden bir mektubu geri tutmak ister ise bu konu mahkemeye olağan
olarak ibraz edilir ve mahkeme bunun ne denli uygun olup olmacağına karar verir. Gerek sana gerek
avukatına bu konu hakkında bilgi verilir.

Avukatını kendin veya mahkeme tarafından seçilmiş
olmasına bakılmaksızın mahkeme senin için bir
avukat tayin eder. Bunun anlamı şudur, avukatın
ücreti geçici olarak hazine tarafından ödenir. Eğer
beraat edersen ücreti ödemeyeceksin. Eğer hüküm
alırsan avukatın ücretinin tamamını veya bir
kısmını ödeyeceksin. Bu aynı şekilde daha önceki bir veya birden fazla avukatların ücretlerini de
kapsamaktadır.

Yakınları ile iletişim
Eğer hücre hapsindeysen veya B+B ibaresine
sahip isen, avukatın polisin izni olmaksızın ailene,
arkadaşlarına ve işverenine senden haber götüremez. Eğer polis böyle bir iletişime izin vermez ise,
polis tarafından okunulması şartı ile kendin mektup
yazabilirsin. Avukatın kapalı duruşmalar veya dosya
içeriği hakkında onlara bahsedemez.

Ücret, mahkeme tarafından tarife göstergeleri üzere
belirlenir; bu tarifeleri avukatından öğrenebilirsin.
Ücret, avukatının katıldığı sorgulamalar, yapmış
olduğu hapishane ziyaretleri ve katıldığı duruşmalar
dâhil olmak üzere davada harcamış olduğu zaman
üzerinden hesaplanır. Mahkeme saat ücreti olarak
2.125 Danimarka Kronu (1.700 Danimarka Kronu
+ KDV) baz almaktadır.

Ziyaret izni
B+B ibaresine sahip olmasan da, cezaevi talep
ettiğin ziyaretçileri onaylama yetkisine sahiptir.
Bu şu şekilde gelişmektedir; sana verilen form
şeklinde olan ziyaretçi izin belgesini ziyaretini
istediğin insanlara göndermelisin. Bir ziyaret izninin
onaylanması yaklaşık 1 haftayı alır.

Duruşma ödemelerinde ön hazırlık zamanı dâhil
edilmiştir. Avukatın bu nedenle duruşmada hazır
bulunduğu saat başına 1 ½ saatlik ücret alacaktır.
Avukatın hazinenin ödeyeceği meblağ yanı sıra
başka bir ücret alamaz. Eğer istediğin avukatın,
davana bakan adliye dairesi dışında ikamet ediyor
ise, mahkeme yol masrafların hariç tutulması üzere
tayin edebilir. Avukat bu şekilde yol masrafları için
ve esnasında geçirdiği zaman için mahkemeden bir
ödeme alamayacaktır.

Eğer hücre hapsindeysen veya B+B ibaresine sahip
isen, avukatın polise kimler tarafından ziyaret edilmek istediğini bildirebilir.

Tutuklanmak
Polis, senin davanı araştırması esnasında, seni en
fazla 4er haftalık süreler şeklinde tutuklu tutabilir.
Bu zaman süresi bitiminde hâkim, senin tutuklu
kalman için gerekçenin hâlâ mevcut olup olmadığını
değerlendirecektir. Bu, seninde katılmaya hakkın
olan, küçük bir duruşma esnasında değerlendirilir.

Eğer avukatın yol masraf hakkından feragat etmez
ise avukatın bunun senin tarafından ödenmesini
isteyebilir. Böyle bir talebi kendisinden yazılı olarak
almalısın ki, yerine başka bir avukat seçme hakkına
sahip olasın.

Avukatın verilen karara itiraz edebilir ve senin serbest bırakılman için gerekçe verebilir.
Diğer taraftan da savcı senin tutukluğunun devamı
için belki gerekçe gösterecektir.

Ziyaretçi ve mektup kontrolü ( B+B )
Ziyaretçi kabul etme hakkına sahipsin ve mektup
alıp gönderme hakkına sahipsin. Ancak, B+B ibaren
var ise sadece polisin huzurunda ziyaretçi kabul
edebilirsin. Eğer polis, ziyaretçi kabul edemez kararı
verir ise, polisin vermiş olduğu bu kararın mahkeme
tarafından değerlendirilmesini talep edebilirsin.
Eğer B+B ibaren var ise, polis senin mektuplarını
okur ve sana gönderilen postaları “durdurtabilir”.

Hâkim , maksimum 4 haftalık süreler dâhilinde olmak koşuluyla tutuklama kararını birkaç kez uzatabilir. Tutuklamanın uzatılması hakkında yapılacak
duruşma için mahkemede bulunma hakkına sahipsin. Eğer hâkim seni serbest bırakmaz ise, sen de bu
kararı yüksek mahkemeye temyiz edebilirsin.
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Tututkluluk süresinin gönüllü uzatmılması

Tereddütte olduğun bir konu var mı?

Tutuklama sürecinin bitimine doğru, avukatın
ile birlikte senin 2 veya 4 hafta daha gönüllü tutuklu kalmana karar verebilirsin. Bu duruşma
olmayacağına ve senin avukatının masrafının
sınırlanmasını anlamına gelmektedir.

Avukatının seni ne zaman ziyaret edebileceği
hakkında kesin bir bilgi vermesi her zaman mümkün
olmayabilir. Bu sebeple, sormak istediğin soruları
önceden hazırlayıp kâğıda yazmanda fayda vardır
ki avukatın ziyaretine geldiği zaman bu soruları
avukatına yöneltebilesin.

Hâkim, davanın mahkemede görüşüleceği duruşma
tarihi belirlendiğinde, senin o tarihe kadar tutuklu
kalmana karar verebilir. Burada 4 haftalık kural
geçerli olmamaktadır.

Eğer davanda neler olduğu konusunda emin değil
isen veya tereddütte isen, avukatını her daim cezaevinden arama hakkına sahipsin.

Tecrit
Hâkim cezaevindeki diğer hükümlü veya tutuklulardan tecrit edilmene karar verebilir. Hâkimin verdiği
bu kararı yüksek mahkemeye temyiz edebilirsin.

Avukatın isim ve soyadı:
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