Yakalanıp gözaltına alınma ve tutuklanma konusunda
bilgilendirme

Bu broşürde gözaltına alınanlar ve tutuklananlar için geçerli kuralların en önemlilerini
bulabilirsiniz. Daha fazla bilgi almak istiyorsanız kural ve yasaları cezaevi
personelinden isteyebilirsiniz. Tereddüt ettiğiniz konularda her an personele
başvurabilirsiniz.

Yakalanıp gözaltına alınma
1. Mahkemeye çıkarılma (ilk sorgu)
Yakalanıp gözaltına alındınız. 24 saat içinde bırakılmazsanız mahkemeye çıkarılacaksınız. Yargıç,
serbest bırakılmanıza, gözaltının en çok 3 kez 24 saat devam etmesine ya da tutuklanmanıza karar
verecektir.
2. Avukat/savunma vekili
Polis, bir avukatla bağlantı kurmanızla ilgili size bilgi verecektir. Mahkemede yapılacak ilk sorguda
sizin için bir savunma vekili görevlendirilecektir.
3. Gözaltına alınmanın devamı
Yargıç gözaltına alınmanızın devam etmesine karar verirse mahkemedeki ilk sorgudan en geç 3 kez
24 saat sonra yeniden mahkemeye çıkarılacaksınız. Yargıç, serbest bırakılmanıza ya da
tutuklanmanıza karar verecektir.
4. Tecrit
Polis, gözaltına alındığınız sürece diğer mahpuslardan ayrı tutulmanızı ve başkalarıyla görüşmenizin
yasaklanmasına karar verebilir.
5. Yabancılar
Polis, ülkenizin elçiliği veya konsolosluğuyla bağlantı kurma hakkınızla ilgili size bilgi verecektir.
Personel, gerektiğinde ve bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bir tercüman
getirtebilir.
6. Polis
Polis, yakalanıp gözaltına alınanlar hakkında geçerli kurallar hakkında size ayrıntılı bilgi verebilir.
Personel, polisle bağlantı kurmak istediğinizde size yardımcı olacaktır.

Tutuklanma
7. Savunma vekili
Mahkemede yapılacak ilk sorguda sizin için bir savunma vekili görevlendirilecektir. Mahkemede
yapılacak sorgudan önce savunma vekilinizle görüşme olanağınız olacaktır.
8. Tutuklama süresi
Tutuklanmanıza karar verilmesi halinde yargıç, tutuklanma konusunun yeniden ne zaman mahkeme
tarafından ele alınacağını kararlaştırır. Tutuklanma süresi 4 haftayı geçemez. Yargıç,
tutuklanmanızın devam etmesi konusunda bir karar verirken normal koşullarda mahkemede hazır
bulunmanız gerekmez. Diğer taraftan yargıç, hazır bulunmanızı isteyebilir.
9. Tecrit
Yargıç, diğer mahpuslardan ayrı tutulmanız doğrultusunda bir karar verebilir. Mahkemenin kararıyla
diğer mahpuslardan ayrı tutulmanız kararlaştırılmışsa belli bir oranda ziyaret edilme hakkınız
vardır. Bununla birlikte daha ayrıntılı bilgi için aşağıda Ziyaret ve mektupların kontrolü bölümüne
bakınız.
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10. Yasal yollar
Yargıç tarafından verilen tutuklama ve varsa tecrit kararının daha üst bir mahkeme tarafından
incelenmesini isteyebilirsiniz. Buna, verilen kararı temyize götürme denilir. Savunma vekiliniz bu
konuda size bilgi verecektir.
11. Ziyaret ve mektupların kontrolü
Polis, ziyaretçilerinizin gelmesinin yasaklamasını veya ziyaretlerin denetim altında
gerçekleştirilmesini kararlaştırabilir. Polis tarafından verilen kararların mahkeme tarafından
incelenmesini isteme hakkınız vardır. Polis, mektuplarınızın kontrol edilmesini de kararlaştırabilir.
Polis mektuplarınızı alıkoyacak olursa bu durum mahkemeye hemen sunulacaktır.
Sizin için görevlendirilmiş savunma vekiliniz ile kontrolsüz görüşme ve mektuplaşma hakkınız vardır.
Mahkeme, Adalet Bakanlığı, Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Genel Müdürlüğü, Bölge Müdürü ve
Danimarka Parlamentosunun Ombudsmandı ile de kontrolsüz mektuplaşma hakkınız vardır. Diğer
bazı resmî makamlarla mektuplaşma konusunda özel kurallar vardır. Personelden bilgi alabilirsiniz.
Tutukevi de yasak olan bir şeyin içeriye veya dışarıya kaçırılmasını önlemek amacıyla mektupların ve
ziyaretlerin kontrolünü kararlaştırabilir. Aşağıda, Kurallar, zorunluluklar ve yasaklar bölümüne
bakınız.
12. Telefon görüşmeleri
Genelde telefon görüşmesi yapma olanağınız yoktur. Diğer taraftan bazı durumlarda telefon
açmanıza izin verilebilir (örneğin konunun çok acil olduğu durumlar). Savunma vekilinize telefon
açmak istiyorsanız tutukevi genel olarak buna izin verir.
Tutukevine cep telefonu sokmanın cezası vardır. Arkadaşlarınız veya yakınlarınız tutukevinde sizi
ziyarete geldiklerinde yanlarında cep telefonu getirirlerse bunun da cezası vardır.
13. Yabancılar
Polis, ülkenizin elçiliği veya konsolosluğuyla bağlantı kurma hakkınız konusunda size bilgi verecektir.
Personel, gerektiğinde ve bunun gerçekleştirilmesinin mümkün olduğu durumlarda bir tercüman
getirtebilir.
14. Kurallar, zorunluluklar ve yasaklar
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun kurallarını ve Avrupa Cezaevleri kurallarını,
ayrıca tutukevinin özel kurallarını görme hakkınız vardır.
Alkol ve uyuşturucu yasaktır. Bu durum, hekim tarafından verilmemiş olan ilâçlar için de geçerlidir.
Tutukevinden firar etmenin cezası vardır.
Yürürlükteki kurallara ve personelin koyduğu zorunluluklara ve yasaklara uyma zorunluluğunuz
vardır. Kurallar, tutukevinin iç tüzüğünde yer alır. İhtiyacınız olan şeyleri nasıl satın alabileceğiniz,
ziyaret saatleri ve kişisel eşyalarınızın verilmesi gibi konular hakkında bilgiyi de iç tüzükte
bulabilirsiniz. İçeride kalacağınız süre boyunca geçerli olacak kuralların en önemlileri aşağıda
açıklanmıştır.
15. Kişisel ve sosyal yardım
Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu, yakalanıp gözaltında alınma ve tutuklanma halinde ortaya
çıkabilecek işinizle ilgili, sosyal veya kişisel engellerin sınırlanması için size yardımcı olacaktır.
Bir sosyal danışman ziyaretinize gelecek ve tutukevinin günlük personeliyle yapacağı işbirliğiyle size
yardımda bulunacak ve sizi bilgilendirecektir. Günlük personelle veya sosyal danışmanla görüşüp
kendinizin ve ailenizin kişisel ve sosyal sorunlarını ele alabilirsiniz.
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Başka tür özel bir yardıma ihtiyacınız olursa bir öğretmen, papaz, hemşire, hekim veya başka biriyle
görüşebilirsiniz. Personelden bilgi alabilirsiniz.
16. Yiyecek ve içecekler
Tutukevi size yiyecek ve içecek verecektir. Hekim, sağlığınız açısından size özel besin verilmesini
isteyebilir. Vejetaryen iseniz veya dinsel nedenlerle özel besin almanız gerekiyorsa verilecek
yiyeceklerde bu gibi özel durumlara uyulacaktır. Bölümdeki personelden veya papazdan bilgi
edinebilirsiniz.
Tutukevi kanalıyla genel tüketim maddeleri, örneğin gazete, tütün ve yiyecek satın alabilirsiniz.
Personelle konuşunuz.
Yakınlarınız veya başka kişiler size tüketim maddeleri getiremez.
17. Sigara
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun altındaki tüm kurumların içinde sigara içmek
yasaktır. Dışarıda izin verilir. Sigarayla ilgili düzenlemeler kurumlar arasında farklılık
göstermektedir.
Tütün, sigara ve diğer sigara öğeleri (ör. boru, filtreler ve haddeleme makinesi) hücrenizin dışında
bir dolapta tutulacaktır. Dolap her zaman kilitli olmalı ve anahtar sizde olmalıdır. Hücrenizde tütün
veya diğer sigara maddeleri bulunduramazsınız.
Kuralların ihlali disiplin cezasına neden olacaktır.
Sigara içmeyi bırakmak isterseniz ücretsiz olarak sağlanan sigara bırakma programına katılmak için
personele danışabilirsiniz.
18. Banyo/tuvalet
Genel olarak her gün banyo yapma olanağınız vardır. Tuvalet maddelerini personel verir, yahut
tutukevi kanalıyla satın alabilirsiniz.
19. Eşya ve para
İçeride kaldığınız sürece hangi eşyaların size verilebileceği konusunda belli kurallar vardır. Dışarıdan
size para gönderilmesi serbest olup bu paraları tutukevinde kullanabilirsiniz. Ancak yanınızda ne
kadar nakit para ve ne değerde para bulundurabileceğiniz konusunda bazı kurallar vardır. Personel,
size ait eşya ve parayı tutukevinde yanınızda bulundurma konusunda hangi kuralların geçerli
olduğunu söyleyebilir.
Tutukevinde yanınızda cep telefonu bulunduramazsınız. Telefon görüşmeleri bölümüne bakınız.
20. Ziyaret
Genel olarak ziyaret edilme olanağınız vardır. Ancak polis, ziyaretleri engelleyebilir veya
ziyaretlerin denetim altında gerçekleştirilmesini isteyebilir. Ziyaret ve mektupların kontrolü
bölümüne bakınız.
Polis ziyaret edilmenizi yasaklamamışsa veya ziyaretlerin kontrol edilmesini talep etmemişse şu
kurallar geçerlidir:
Tutukevindeki şartların bu doğrultuda müsait olması oranında ziyaret edilme hakkına sahipsiniz.
Ziyaret süresi yarım saatten az olamaz. Ziyaretler çoğu kez kontrolsüzdür. Ancak Danimarka
Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu ziyaretlerin kontrolünü kararlaştırabilir (örneğin yasak olan bir
şeyin içeriye kaçırılmasını veya başka yasadışı bir fiili önlemek amacıyla). Danimarka Cezaevleri ve
Şartlı Tahliye Kurumu, bazı durumlarda belli kişilerin ziyarete gelmesini de yasaklayabilir.
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Sizi ziyaret edecek yakınlarınız veya dostlarınız yoksa bir ziyaret arkadaşı tarafından ziyaret edilme
olanakları hakkında personelden bilgi alabilirsiniz.
Mahkeme, tecrit edilmenize karar vermişse mümkün mertebe haftada en az bir kez ziyaret
edilmenize izin verilmelidir. Ziyaret süresi 1 saatten az olmamalıdır.
Polis, tutuklanmayı gerektiren durumlar itibarıyla buna karşı koymamış ise basın normal olarak
ziyaretinize gelebilir. Sizinle bir röportaj yapılacaksa önceden Cezaevleri ve Şartlı Tahliye
Kurumundan izin almanız gerekir.
Sizin için görevlendirilmiş savunma vekiliz tarafından kontrolsüz ziyaret edilme hakkınız vardır.
21. Mektuplar
Polis tarafından kontrol edilmeyen mektuplar, yasak bir maddenin içeriye veya dışarıya kaçırılmasını
önlemek amacıyla tutukevi tarafından kontrol edilir. Bu amaçla, tarafınıza gelen mektuplar
önünüzde açılır. Göndereceğiniz mektupları ise zarfı kapatmadan personele teslim etmeniz gerekir.
Kontrolden sonra zarflar sizin önünüzde kapatılır. Mektuplar normal koşullarda okunmaz.
22. Dijital Posta – kamu yetkilisinden posta
Tutulanların çoğunun İnternet erişimi yoktur ve bu nedenle Dijital Postalarını kontrol edemezler.
İnternet erişiminiz yoksa Dijital Postalardan muaf tutulabilirsiniz. Bunun yerine, posta yoluyla kamu
yetkililerdinden mektuplar alacaksınız. Bir akrabanıza yazılı bir yetki vermeyi seçebilirsiniz, böylece
dijital postanıza çevrimiçi erişebilirsiniz. Personelden daha fazla bilgi isteyin.
23. Çıkış izni
Çıkış izni, çok sınırlı olarak ve size çok yakın kişilerin ağır bir hastalığa yakalanması veya
cenazelerinin kaldırılması gibi sadece özel durumlarda verilir. Çıkış izni sadece polisin izniyle verilir
ve her zaman refakatçi eşliğinde gerçekleştirilir.
24. Birliktelik
Polis veya mahkeme tarafından tecrit edilmenize karar verilmiş olmasa bile tutukevindeki şartlar
itibarıyla normal olarak diğer mahpuslarla sadece sınırlı bir oranda bir arada bulunma olanağı vardır.
Bazı durumlarda, başkalarıyla birliktelik hakkınız ("birliktelik dışında tutulma") reddedilebilir. 18
yaşının altındaysanız, ilişki için özel kurallar geçerlidir. Gerekirse personele sorun.
25. Cezaevine nakil
Bazı durumlarda, hakkınızda bir hüküm verilmeden önce bir infaz cezaevine nakil olanağı vardır
(Yargı Usul Yasası 777. maddesi). Savunma vekilinizden bilgi edinebilirsiniz.
26. Çalışma
Bir tutukevinde tutuklu olarak bir işte çalışma, eğitim görme veya başka tür onaylanmış bir etkinliğe
katılma, örneğin tedavi olma hakkına sahipsiniz. Bir işte çalışacak olursanız size çalışma parası
verilir. Hastalanacak olursanız hastalık parası verilir.
Tutukevinde yapılacak bir işi kendiniz de bulabilirsiniz, ancak o iş Danimarka Cezaevleri ve Şartlı
Tahliye Kurumunun yönetimi tarafından onaylanmış ve düzen ve güvenlikle ilgili kurallar
çerçevesinde olmalıdır.
27. Eğitim
Tutukevinde eğitim olanakları vardır. Hangi olanakların olduğu konusunda personelden bilgi
alabilirsiniz. Belli bir cezanın çekilmesi halinde uzun süreli bir eğitim süreci için belli bir plan
yapılmasını istiyorsanız bunu personelle görüşünüz. Eğitime katıldığınız sürece size çalışma parası
verilir.
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28. Boş zaman
Normal koşullarda günde en az bir saatlik açık havaya çıkma hakkınız vardır. İç tüzüğe bakınız.
Tutukevinde bazı boş zaman etkinlikleri vardır (örneğin pingpong, satranç ve kültürfizik). Olanaklar
hakkında personelden bilgi alabilirsiniz.
Radyo dinleme, televizyon izleme, gazete, dergi ve kitap okuma olanağınız vardır. Ancak polis bazı
ender durumlarda bunu yasaklayabilir. Kiralık radyo ve televizyon alma, dergi, gazete vs. ödünç
alma veya satın alma olanakları hakkında personelden bilgi alabilirsiniz.
Mahkeme tecrit edilmenize karar vermişse sizin için bedava bir televizyon verilmesi mümkündür.
29. Seçim vs.
Danimarka Parlamentosu seçimlerine, belediye seçimlerine vs. mektupla oy vererek katılma hakkınız
vardır. Başka tür yasal siyaset işlerine katılma hakkınız da vardır.
30. Hastalık
Tutukevinde doktor muayenehanesi vardır. Doktorla veya bir hemşire ile görüşme olanağınız
olacaktır. Doktorla görüşmek ihtiyacı duyduğunuzda bunu personele söyleyin, isteğinizi doktora veya
hemşireye ileteceklerdir.
Tedaviye ihtiyacınız olup olmadığına ve Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumlarının birinde mi yoksa
normal bir hastanede mi tedavi olacağınıza dair kararı doktor verir.
31. Diş tedavisi
Zorunlu tedavi hakkınız vardır, yani acil diş tedavisi. Bazı durumlarda tedavi giderlerini kendiniz
karşılamanız gerekir. Personelden bilgi alabilirsiniz.
32. Kazalarla bağlantılı olarak telafi
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye kurumunun bir kurumunda kaldığınız süre boyunca
yaralandığınızda tazminat alma hakkına sahipsiniz. Boş zamanınız sırasında meydana gelen kazalarla
birlikte iş yerinde meydana gelen kazalarla ilgili tazminat alabilirsiniz. Örneğin gözlükleriniz bir kaza
sonucu kırıldığında tazminat alabilirsiniz.
33. Vaka yönetimi
Davanız görülmeden önce genelde bir açıklama yapma hakkına sahipsiniz. Normalde, size karşı
açılan tüm red ve kararname gerekçelendirilmelidir. Kararları yazılı olarak alma hakkınız vardır.
Dokümanlara erişim hakkı ile ilgili genel kurallara göre, mevcut yazılı materyalin bir kopyasını
almaya ve daha önce üzerinde yorum yapma hakkınız vardır.
Uygulama kurumu seçimi, birliktelik dışı bırakılma ve Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu
arasındaki transferler ile ilgili özel kurallar uygulanır. Bu gibi durumlarda, belgelere erişme hakkına
sahip olmazsınız ve bu nedenle kararın gerekçelerini almak için sınırlı bir yetkiniz vardır.
34. Şikâyetler
Devletin veya yerel cezaevinin veya Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu tarafından
alınan kararlarla ilgili şikâyetler
Kural olarak, Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumuna şikâyette bulunamazsınız. Danimarka
Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu tarafından alınan kararlar hakkında. Bununla birlikte, aşağıdaki
kararlar hakkında şikâyette bulunmak mümkündür:
•
•
•
•

Tahliye
Ziyaretler, çocuğunuzu yanında tutma hapishanesindeki taleplerin reddedilmesi dahil
Mahkumun kişisel muayenesi
Disiplinli ve sorgulama hücreleri
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•
•
•
•

Koruyucu hücrede yerleştirme, kelepçe kullanımı ve diğer koruyucu önlemler
Kuvvet kullanımı
Diğer mahkûmlarla birliktelik
Medya ile iletişime geçme hakkı.

Şikâyet seçenekleriniz hakkında daha ayrıntılı bilgi, gözaltı yasası ve ilgili alanlardaki eylemlerde
bulabilirsiniz. Personel, doğru belgeleri bulmanıza yardımcı olabilir.
Bir karar hakkında şikâyette bulunma hakkınız varsa personel sizi bu konuyla ilgili bilgilendirir. Yazılı
kararlar alınması durumunda, şikâyet seçenekleriniz karardan anlaşılacaktır.
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Müdürlüğü tarafından verilen kararlar hakkında Cezaevleri ve
Şartlı Tahliye Kurumuna şikâyette bulunmak isterseniz bunu kararın alınmasından itibaren iki ay
içinde yapmanız gerekir.
Personel davranışıyla ilgili şikâyet
Personelin yerel cezaevinin yönetimine veya Ceza İnfaz Kurumu'na (Ceza İnfaz Kurumları) ve Gözlem
Dairesine şikâyet edebilirsiniz. Cezaevi personelinin davranışlarından şikâyet ederseniz ve
şikâyetiniz onaylanmazsa ya da şikâyetin gönderilmesini takip eden iki hafta içinde kesin bir karar
alınmadıysa, şikâyetinizi mahkemeye götürebilirsiniz. Mahkeme, başvurunun asılsız olduğuna karar
vermesi nedeniyle, şikâyetinizi reddedebilir. Ancak, mahkeme, şikâyet konusu davranışın
gerçekleşmesinden sonra örneğin şikâyet ettiğiniz takdirde şikâyetinizi de reddedebilir.
Parlamento Ombudsmanı
Danimarka Ombudsmanına Danimarka Hapishanesi ve Gözlem Servisinin nihai bir kararı hakkında
şikâyette bulunabilirsiniz. Ombudsman anya kararını kendisi değiştiremez, ancak durumu tekrar
gözden geçirme kararı veren Cezaevleri ve Şartlı Tahliye kurumundan isteyebilir. Pratikte,
Ombudsmanın Ombudsmanın önerileri gözlemlenecektir.
35. Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasası
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumlarından birine konulduğunuzda bilgisayar yöntemiyle
elektronik yoldan sizinle ilgili veriler toplanacak ve işlenecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Yasası hükümlerince aşağıda belirtilen haklardan yararlanma olanağınız
vardır:




Bilgisayar işleminde kullanılacak bilgilerin toplanması konusunda bilgilendirilme hakkı
İşleme konulan bilgiler hakkında bilgi edinmesini isteme hakkı
Yasalara aykırı olarak bilgisayar işlemine alınan yanlış, yanıltıcı veya benzeri bilgilerin
düzeltilmesini, silinmesini veya bloke edilmesini talep etme hakkı.

36. Disiplin cezaları vs.
Kuralları çiğnemeniz halinde; ihtar, para cezası veya hücre cezası türünden bir tecrite çarptırılmanız
söz konusu olabilir. Bu konuda karar verilmeden önce görüşlerinizi dile getirme ve kararın
gerekçesini öğrenme hakkınız vardır. Bazı durumlarda diğer mahpuslarla olan birliktelik hakkınız
elinizden alınabilir (“birliktelikten yoksun bırakılma”). Şikâyet bölümüne bakınız.
37. Zor kullanma vs.
Bazı durumlarda personelin zor kullanma ve güvenlik gereçleri kullanma yetkisi vardır. Personel
örneğin çeşitli tutma tarzları, kelepçe, cop veya biber gazı kullanabilir.
Her türlü zor kullanma sıkı bir denetime tabidir ve belirli koşulların yerine getirilmiş olması şarttır.
Zor kullanma, mümkün olduğu kadar itinalı bir şekilde yapılmalı ve güdülen amaç için gerekli
olmalıdır. Şikâyet bölümüne bakınız.
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38. Muayene
Tutukevine konulurken muayeneden geçeceksiniz (üstünüz aranacak). Bunun anlamı, personelin
tutukevinde getirilmesi yasak olan şeyleri yanınızda getirip getirmediğinizi araştırmasıdır. Dininize
aykırı olsa bile tamamen soyunmanız gerekecektir. Bu tür bir muayene hemcinsiniz olan personel
tarafından gerçekleştirilecektir.
Kurumda kaldığınız süre içinde de muayeneden geçeceksiniz, örneğin bir ziyaretten önce ve sonra.
Güvenlik nedeniyle odanızda da arama yapılacaktır.
Personelin, uyuşturucu madde veya doping hapları kullanıp kullanmadığınızı tespit etmesi amacıyla
idrar tahlili için idrar vermeniz de istenebilir.

Hüküm ve infaz
39. Kamu hizmeti
Bazı durumlarda mahkeme, hapis cezası yerine kamu hizmeti yapmanıza karar verebilir. Bu
özellikle, alkol aldıktan sonra araç kullanmaktan veya mal aleyhinde işlenen bir suçtan ötürü
cezalandırılmanız gerektiği durumlarda geçerli olabilir.
Hüküm verilmeden önce kamu hizmeti yapmak için bir talepte bulunabilirsiniz.
Kamu hizmeti hakkında daha etraflı bilgi edinmek istiyorsanız, Danimarka Cezaevleri ve Şartlı
Tahliye kurumu bu konuda özel bir broşür hazırlamıştır. Tutukevi personelinden veya sosyal
danışmandan isteyebilirsiniz.
40. Tutukluluğun devam etmesi?
Hakkınızda hüküm verildiğinde mahkeme, infaz başlatılmadan önce tahliye olmanıza veya
tutukluluğunuzun devamına karar verir.
41. Temyiz
Hakkınızda hüküm verildiği andan itibaren 14 günlük bir temyiz süresine sahipsiniz. Hüküm
verildiğinde temyize gidebilir veya personele söyleyebilirsiniz. Personel özel bir temyiz defteri
tutmaktadır. Sizin için görevlendirilmiş savunma vekilinizin temyiz konusunda sizi bilgilendirme
yükümlülüğü vardır.
42. Elektronik ayak ‘zinciri’
Altı aya kadar bir hapis cezasına çarptırılmış kişiler, cezalarını evlerinde çekme (elektronik ayak
‘zinciri’) olanağına sahiptirler. Sosyal danışmandan bilgi alabilirsiniz.
43. Tedavi
Tutukevlerinde tutuklu kalan bağımlılar, gerçek rehabilitasyonu üstlenmek için motive olmak
amacıyla motivasyon tedavisi alabilirler.
Özel bir tedavi görme ihtiyacınız varsa bazı durumlarda cezanızı Danimarka Cezaevleri ve Şartlı
Tahliye Kurumunun dışında bir kuruluşta çekme olanağı vardır. Bunun mümkün olamaması halinde
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun yararlanabileceğiniz çeşitli tedavi olanakları
vardır (örneğin alkol veya uyuşturucu madde bağımlısıysanız veya şiddet ya da cinsel suçlar
nedeniyle cezalandırılmışsanız).
Bu olanakların çoğu cezası olan suçlulara sunulur.
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun uygun tedavi vb. olanaklar hakkında bilgi içeren
özel broşürleri vardır. Personelden isteyebilirsiniz.
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44. Hapis cezası çekecekseniz
Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumu, hapis cezasının infazıyla ilgili bir broşür
hazırlamıştır. Personelden alabilirsiniz.
45. Pratik konularda yardım vs.
Tutukluluğunuza karar verildikten sonra iki hafta içinde Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun
denilen açık infaza dayanan bir kurumunda görevli bir sosyal danışman ziyaretinize gelecektir.
Sosyal danışman, yakınlarınızla, işvereninizle ve sosyal dairenizle bağlantı kurma gibi pratik
konularda size yardımcı olacaktır.
Cezanızın infazı amacıyla cezaevine konulduğunuzda bu otomatik olarak nüfus dairesine bildirilir ve
sosyal yardım kesilir. Ancak konut giderleri vs. gibi konularda ek ödemelerde bulunulması için
belediyenize başvuruda bulunma hakkınız vardır. Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunda
görevli sosyal danışman belediyenin sosyal işler dairesine gönderilecek dilekçenin yazılmasında size
yardımcı olabilir.
46. Özellikle yakınlarınızın dikkatine
Bir tutuklunun yakınıysanız sorularınızın yanıtını burada bulabilirsiniz.
Ziyaret, telefon, mektup, çıkış izni vs. hakkındaki kurallar ayrıntılı bir şekilde yukarıda
açıklanmıştır. Bir tutuklunun ziyaretine gitmek istiyorsanız Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye
Kurumundan ziyaret izni almanız gerekir. Aynı zamanda ziyaret için gün almanız da gerekir. Ayrıca
tutukevinde bir tutukluyu ziyaret ettiğinizde fotoğraflı bir kimlik taşımanızın gerekli olduğunu göz
önünde bulundurmalısınız.
Kapalı cezaevlerinde ve tutukevlerindeki ziyaretlerde yanınızda cep telefonu taşımanızın cezası
vardır.
Bir tutuklunun yakınıysanız Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun o tutukevine bağlı
bölümünden bir sosyal hizmet uzmanıyla her an için görüşme hakkına sahipsiniz.
47. Gizlilik
Poliste, Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye, tutukevlerinde ve kurumunda çalışan personelin
tümü gizlilik yükümlülüğü altındadırlar.
Yapılan suçlama ve tutuklu kişinin kendisi hakkında o kişinin yakınlarına veya dava dışında başka
kişilere bilgi verilemez. Kişisel bilgileri, eğer mahpus bu konuda personele izin vermiş değilse, yalnız
kendisi yakınlarına iletebilir.
48. Telefon yardım hattı
Sormak istediğiniz bir konu varsa Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye Kurumunun +(45) 70 26 04
06 numaralı telefonundan Danimarka Cezaevleri ve Şartlı Tahliye kurumunda görevli sosyal
danışmanla anonim telefon danışmanlığı yaparak kurallar ve haklar hakkında gerekli bilgiyi
edinebilirsiniz.
Yardım hattı, iş günleri saat 9.00-15.00 ve 19.00-22.00 arasında hizmet vermektedir.
Yardım hattı hafta sonları saat 12-18.00 arası hizmet vermektedir.
Direktoratet for Kriminalforsorgen
Strandgade 100
DK 1401 Copenhagen K
Tel. 72 55 55 55
www.kriminalforsorgen.dk
dfk@kriminalforsorgen.dk
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