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AB’de her yıl 9 milyon insan cezai soruşturmayla karşı karşıya geliyor.
AB, anavatanınızda veya AB’nin herhangi bir ülkesinde sanık veya şüpheli olduğunuz
bütün cezai soruşturmalar için ortak hakları ve asgari standartları belirler.

Tercüme ve Çeviri Hakkınız
Avukatınızla yaptığınız esaslı toplantıların yanı sıra polis, mahkeme ve herhangi bir
ara duruşmada yapılan her bir sorgulama boyunca tercüme hizmeti ücretsiz olarak
sağlanır. Bu işlemlerin adilliğini sağlamak içindir. Eğer adaleti korumak için tercümanın
fiziksel olarak hazır bulunması gerekmiyorsa uzaktan tercüme yapılabilir.

Ayrıca, eğer , temel belgelerin dilini bilmiyorsanız, yazılı çevirileri de sağlanmalıdır. Buna, sizi
özgürlüğünüzden mahrum bırakan hükümler, herhangi bir suçlama ve yargılama dahildir.

Pavol İspanya’ya tatile gider. Bir partiye gittikten sonra, polis tarafından tutuklanır ve
yakınlarda park edilmiş bir arabaya hasar vermekle suçlanır. Pavol İspanyolca konuşamadığı
ve anlamadığı için ona polis sorgulaması ve mahkeme duruşması boyunca tercüme hizmeti
sağlanacaktır.
Bu haklar 27 Ekim 2013’ten beri AB genelinde uygulanır.

Bilgi Edinme Hakkınız
Eğer bir suçtan dolayı sanık veya şüpheliyseniz, suçlandığınız veya şüphelenildiğiniz ceza
yasası hakkında derhal bilgilendirilmelisiniz.
Cezai soruşturma sürecinde, sahip olduğunuz haklarınız hakkında derhal bilgilendirilmesiniz. Bu
bilgilendirme, yazılı veya sözlü olarak, basit ve anlaşılır bir dilde, ihtiyacınız olabilecek en ufak husus
dikkate alınarak yapılmalıdır. Bu bilgilendirme şunları içerir:
avukata erişim hakkınız
ücretsiz yasal tavsiye almanız gereken herhangi bir hak
suçlama hakkında bilgilendirilme hakkınız

yargılama dilini anlamıyorsanız, tercüme ve çeviri hakkınız
sessiz kalma hakkınız
Eğer tutuklandıysanız, sorup sormadığınıza bakılmaksızın kolay okunabilir bir belgeyle usule ilişkin
haklarınızla ilgili bilgilendirilmelisiniz. Bu ‘Haklar Mektubu’ şunlar hakkında bilgi içerecektir:
dava materyallerine erişim hakkınız
Konsolosluk kurumlarına ve bir kişiye bilgi verme hakkı (bir aile üyesi veya işveren gibi)
acil tıbbi yardıma ulaşım hakkınız
Adli makamların önüne çıkarılmadan önce bir kişinin özgürlüğünden yoksun bırakılabileceği azami
saat veya gün süresini bilme hakkınız
tutuklanmanıza itiraz, gözaltına alınmayı tekrar gözden geçirmeyi ve geçici serbestliği talep hakkınız

İtalyan bir öğrenci olan Carla, bir arkadaşını ziyaret etmek için Malta’ya seyahat eder.
Valletta’ya, havaalanına vardığında Maltalı yetkililer tarafından, bavulunda bulunan
uyuşturucuları kaçırdığı için tutuklanır. Carla İngilizce anlamıyordur ve neden tutuklandığını
da bilmemektedir. Tutuklanmasından kısa süre sonra, haklarına ilişkin İtalyanca bir ‘Haklar
Mektubu’ teslim alır. Suçlama, sessiz kalma hakkı ve avukat talep hakkı hakkında
bilgilendirilecektir. Ayrıca dava dosyasını da görebilecektir.
Bu haklar, 2 Haziran 2014’ten beri AB genelinde uygulanır.

Avukat Talep Etme Hakkınız
Eğer sanık veya şüpheliyseniz, AB’de nerede olursanız olun, bir avukat tarafından
yönlendirilme hakkınız var.
Sahip olduğunuz haklar şunlardır:
Sahip olduğunuz haklar şunlardır:
Polis sorgulamasının ilk aşamasından itibaren cezai soruşturma boyunca avukat bulundurma hakkınız
Avukatınızla savunma haklarınızı etkin bir şekilde kullanmanız için yeterince ve özel toplantılar yapma
Avukatınızın sorgulama boyunca aktif bir şekilde yer almasını isteme hakkı
Tutukluysanız veya gözaltına alındıysanız haklarınız
Tutukluluğunuzdan haberdar olması için birilerine, ailenizden biri gibi, haber verme hakkı
Ailenizle iletişim kurma imkanı elde etme
Eğer kendi ülkeniz dışında tutukluysanız konsolosluğunuzla iletişim halinde olma ve ziyaret edilme
Eğer Avrupa Tutuklama Emrinin öznesiyseniz, hem kendi ülkenizde hem de tutuklandığınız ülkede adli
yardım alma hakkı

Peter Stockholm'de yalnız yaşıyor. Arkadaşlarıyla dışarı çıkar ve barda başlayan bir tartışma
büyük bir kavgayla biter. Peter, arkadaşları ve başkaca on insan karakola getirilir. Polis
tarafından sorgulanmadan önce Peter, bütün polis görüşmeleri esnasında yanında olacak bir
avukatla görüşebilir. Avukat ayrıca görüşmeye katılabilir, soru sorabilir ve açıklama talep
edebilir. Peter’in istediği şekilde en yakın arkadaşı Peter’in polis nezaretinde olduğuna dair
bilgilendirilecektir.
Bu haklar, 27 Kasım 2016’dan beri AB genelinde uygulanır.

Masum Sayılma Hakkınız
Bir suçtan şüpheli veya sanıksanız, adli makamlar ve polis tarafından masum sayılma
garantisine sahipsiniz. Masumiyet karinesi kavramı bütün AB üye devletlerinde vardır
ancak yeni kurallar bu hakların eşit olarak uygulanmasını sağlayacaktır.

Kurallar, kovuşturma esnasında ispat yükünün suçsuzluğun kanıtlanması üzerine değil suçluluğun
kanıtlaması üzerine olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Herhangi bir iddia sizin yararınıza.
Kamu otoritelerinin ve yargı kararlarının suçluluğunuzun ispatından önce sizi suçlu gösterecek kamusal
bir bahsetmede bulunmaları yasaktır. *
Haklarınız şunlardır:
Sessiz kalma ve kendini suçlamama (bir suç işlediyse itiraf etmek suretiyle). Polisle veya diğer
yetkililerle konuşmamayı tercih ederseniz bu, mahkumiyetiniz için aleyhinizde kullanılamaz.
Duruşmada hazır bulunma. Bu hakkın ihlâl edilmesi size yeni bir duruşma hakkı verecektir.

Barbara ana muhalefet lideri olan tanınmış bir siyasetçidir. Polis tarafından tutuklanır ve
rüşvet suçuyla suçlanır. Barbara masum olduğunu iddia etmektedir. Ancak Cumhuriyet Savcısı
bir basın toplantısında somut bir kanıt sunmadan Barbara’yı büyük ölçüde rüşvetten suçlu
rüşvetçi bir siyasetçi olarak anar. Barbara’nın masumiyet karinesinin tekrar doğrulanması için
tedbirler ve çözümler önerilmelidir.
Bu haklar, 1 Nisan 2018’den beri AB genelinde uygulanır.

Çocuk Olarak Haklarınız
AB’de her yıl, bir milyondan fazla çocuk cezai yargılamayla karşı karşıya gelir. Çocuklar
savunmasızdır ve yargılamanın her aşamasında özel korumaya ihtiyaç duymaktadırlar.
Eğer 18 yaşın altındaysanız;
Yasal haklarınızla ilgili hızlıca bilgilendirilmeli ve ailenizden (veya uygun kişilerden) yardım almalısınız
Prensip olarak bir avukattan yardım almalısınız. Bu, gözaltına karar vermek için mahkeme önüne
getirildiğinde ve gözaltına alındığında böyle olmalıdır. Mahkeme duruşmaları sırasında bir avukat
tarafından yardım almadıysanız hiçbir hapis cezası verilemez.
Eğer cezaevine gönderilirseniz yetişkinlerden ayrı olarak alıkonulmalısınız. Bu kötü muameleyi ve
tacizi önlemek içindir. Topluma yeniden entegre olmanıza yardımcı olacak önlemler için imkânlar
olmalıdır. Tutuklanmamanız için mümkün olan bütün önlemler alınmalıdır.
Usule ilişkin belirli önlemlerin masrafını karşılamak zorunda değilsiniz, örneğin; bireysel
değerlendirme, tıbbi muayene veya sesli-görüntülü görüşme kayıtları.
Gizliliğinize saygı gösterilecek ve sorgulamanın sesli-görüntülü veya başka bir uygun yolla kaydı
yapılacaktır. Tekrarlanan sorgulamadan kaçınılmalıdır.

Hollandalı on altı yaşında bir kız olan Sophie, bir grup arkadaşıyla Slovenya’ya gider. Bir akşam
Sophie ve arkadaşlarından birkaçı başka gençlerle bir kavgaya karışırlar. İki kişi yaralanır.
Sophie ve arkadaşları Sloven polisi tarafından tutuklanarak geceyi geçirecekleri karakola
alınırlar. Sophie’nin ailesi en kısa sürede bilgilendirilir. Sophie avukatla görüşme ve doktora
görünme hakkına sahiptir. O ve arkadaşları yetişkinlerden ayrı tutulacaklardır.
Bu haklar, 11 Haziran 2019 itibariyle AB genelinde uygulanır.

* Metnin orijinalinde geçen ‘public reference’ ibaresinin literatürde Türkçe bir karşılığı bulunamadığından
‘kamusal bahsetme/söz etme’ olarak anılmıştır.

Adli Yardım Hakkınız
Eğer şüpheliyseniz veya suçlanıyorsanız adli yardım alma hakkınız vardır, yani örneğin
işlemlerin masraflarını karşılayacak kaynağınız yoksa.
Bugün Avrupa Birliğinde adli yardım hususunda hâlâ büyük eşitsizlikler var. Yeni kurallarla, cezai
işlemlerin ilk aşamalarında, en geç polis sorgulamasından önce adli yardım alma hakkına sahipsiniz.
Özellikle savunmasız olduğunuz zamanlarda, bilhassa özgürlüğünüzden alıkonulmuşsanız.

Üye devletler, adli yardım verilmesinin gerekip gerekmediğini belirlemek için mali durum tespiti (gelir
ve servet ile ilgili) , haklılık tespiti (adli yardımın gerekliliği ilgili) veya her ikisini de yapabilir.
AB kuralları adli yardım sağlanabilmesi için gereken net kriterler belirlemiştir.
Adli yardım hakkı Avrupa Tutuklama Emri(EAW) işlemlerinin hem yürütüldüğü hem de emrin
çıkarıldığı üye devlette uygulanır.
Bu kurallara göre haklarınızın ihlali durumunda, size etkili çözümler önerilmelidir.

Fransız vatandaşı André, Finlandiya’da Avrupa Tutuklama Emriyle tutuklanır. Birkaç ay önce
Fransa’da, arabasıyla bir yayaya çarpıp uzaklaşmakla suçlanmaktadır. André çok endişelenir
çünkü bir avukat için yeterli parası yoktur. İlk duruşmasından önce hâkimin vesilesiyle Fin bir
avukattan ücretsiz adli yardım alır. Fransa’daki adli yardım avukatıyla birlikte Fin avukatıyla
görüştükten sonra duruşmada iddiaların çabucak açıklanmasını istemek amacıyla Fransız
makamlarına teslim edilmeyi kabul eder. Sonunda André iki hafta sonra Fransa’da serbest
bırakılır çünkü arabanın sürücüsü olamayacağı orta çıkar.
Bu haklar, 25 Mayıs 2019 itibariyle AB genelinde uygulanır.

Daha fazla bilgi için:
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/criminal-justice_en

Kaynak:
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet_procedural_rights_package_en.pdf

