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Z Titel Korunma Hakkı

ZL2	Eziyet eden erkeğin evi terk etmesi gerekiyor
ZL3	Eziyet eden erkek uzakta durmalı
ZL4	Çocuklar anneye
ZL5	Eziyet eden erkek, çocukları görmesin
ZL6	Manevi zarar için tazminat +  tazminat hakkı
ZL8	Hafızanızda kalanları not ediniz
ZL9	Fotoğraflar 
ZL10	Sağlık / Doktor raporu
ZL11	Şahitlerle görüşme
ZL12	Boşanma

___________________________________________________________________

Z1
Polis faili bir kaç gün evden uzaklaştırabilir ve dönmesini önleyebilir. Gerekirse tutuklayabilir.
Medenî hukuk sayesinde, kendinizin ve çocuklarınızın emniyeti açısından, bir çok imkana kavuşursunuz.

Bazı başvuruları avukatsız da yapabilirsiniz. 
Nasıl mı, bunu burada öğrenebilirsiniz. Fakat size bu konuda hukuki danışmaya başvurmanızı öneriyoruz. Geliriniz az olduğu takdirde sulh mahkemesinden ücretsiz danışma hakkına dair bir belge elde edebilirsiniz.
Şayet bir avukata ihtiyacınız olursa, aile hukuk uzmanı olan birisini tercih ediniz.
(Baro [Anwaltskammer] veya danışma merkezlerinden [Beratungsstellen] soruşturunuz).
Geliriniz az ve davanızdan olumlu sonuç alma ihtimali olduğu takdirde, mahkeme masraf yardımından yararlanabilirsiniz.

Sol tarafta imkan listesini bulabilirsiniz ve bu imkanları nasıl gerçekleştirebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

_________________________________________________________________

Eziyet eden erkeğin evi terk etmesi gerekiyor

Tehlike durmuna karşı önlem olarak korunma yasasından yararlanarak birlikte kaldığınız evin geçici olarak size tahsis edilmesini sağlayabilirsiniz.
Tahsisin zaman süreci, içinde bulunduğunuz ev ile ilgili kira veya mülkiyet sahibi olma gibi şartlara bağlıdır. 

Evde devamlı olarak kalmak istiyorsanız imkanlarınız aşağıdaki belirtilmiş durumlara göre değişir

	Fail ile evliyseniz
	Evlilik dışı bir beraberlik söz konusuysa


Bu konuda muhakkak hukuki danışmaya başvurunuz.



Z5

Nerede?  
Başvuru sulh mahkemesine bağlı olan aile mahkemesinde yapılmalıdır. Gereken formları buradan çıktı olarak alabilirsiniz.

Nasıl?  
Erkeğin size karşı şiddet kullandığını, tehdit ve rahatsız ettiğini kanıtlamanız lazım. Bunun için size yardımcı olabilecek şeyler: sağlık raporları, şahitleriniz, fotoğraflar, evden uzaklaştırma ile ilgili polis tutanağı, durum ile ilgili yazılı olarak verebileceğiniz yemin yerine kaim olmak üzere verilen vaat.



Zx5

Dilekçe metni
,hgfftljhh
______________________________________________________


F

Fail ile aynı evi paylaşmış olup olmamanıza, ne kadar zamandır evinizi ayırmış olmanıza ve kadın veya erkek olmanıza bağlı olarak farklı dilekce metnine ihtiyacınız olacak.


Kadınlar:

Fx1 Boşanma davası yürürlükte (f4)
Fx2 Evli,boşanma olmadan (f5)
Fx3a Beraberliğe son verilmesi altı ayı geçmemişse (f2a)
Fx3b Beraberliğe son verilmesi altı ayı geçmişse (f2b)
Fx4 Evlilik dışı beraberlik (f6)
Fx5 Doldurma ile ilgili bildiri
Fx6 Çıktı


Erkekler:

Fx1 Boşanma davası yürürlükte (f4)
Fx2 Evli,boşanma olmadan (f5)
Fx3a Beraberliğe son verilmesi altı ayı geçmemişse (f2a)
Fx3b Beraberliğe son verilmesi altı ayı geçmişse (f2b)
Fx4 Evlilik dışı beraberlik (f6)
Fx5 Doldurma ile ilgili bildiri
Fx6 Çıktı

Z6

»Korunma Talimatı« (Schutzanordnung)
veya başka bir tabir ile »Banliyo« (Bannmeile).

Eziyet eden erkeğe, sizi rahatsız ve tehdit etmemesi için, sizinle olan her türlü irtibatı (iş yerinde, çocuk yuvasında, okulda ve evinizin yakınlarında) yasaklanabilir.


Z7

Nerede: Sulh veya aile mahkemesinde (Familiengericht, Amtsgericht). Dilekce formlarını buradan alabilirsiniz.

Nasıl: Başvuruyu acil dava süreci olarak başlatma ve avukatınızın olması şart olmasada bir avukat ile beraber yapmanız önerilir. 
Yemin yerine kaim olmak üzere verilen yazılı vaatte (eidesstattliche Versicherung), defalarca başınızdan geçen tüm kötü muamelerin yeri ve zamanı hakkında ayrıntılı rapor vermek zorundasınız.
Ikna noktasında, şahitler ve sağlık raporları mahkemeyi olumlu yönlendirebiliyor.


Bu “Korunma Talimatı”`nın (Schutzanordnung)  dilekçe metnini bilgisayar çıktısı
olarak alınız ve avukatınıza götürünüz.

Fb
Fail ile aynı evi paylaşmış olup olmamanıza, ne kadar zamandır evinizi ayırmış olmanıza ve kadın veya erkek olmanıza bağlı olarak farklı dilekce metnine ihtiyacınız olacak.


Kadınlar:

	Evinizi ayırmanız altı ayı geçmemişse (F1a)
	Evinizi ayırmanız altı ayı geçmiş veya aynı evi paylaşımında bulunmamış (F1b)



Erkekler:

	Evinizi ayırmanız altı ayı geçmemişse (F1a)
	Evinizi ayırmanız altı ayı geçmiş veya aynı evi paylaşımında bulunmamış (F1b)

tzanordnung drucken
_________________________________________________________________

Z8
»Ikametgah tayin etme hakkı«(Aufenthaltsbestimmungsrecht)

Bu dilekçeyi babada talep edebilir. Bu nedenle acele etmenizde yarar var.  


Z9

Nerede?
Çocuklarınızın bulunduğu semtten sorumlu aile mahkemesindeki hak dilekçe bölümünde.

Ne Zaman?
Hak dilekçe bölümü genelde sadece öğleden önce açık! Çocukların kaçırılma tehlikesi (Entführung der Kinder) var ise, günlük hakim veya cumartesi günleri Hakim-Acil Servisine (Richter-Notdienst)başvurup, bunların hukuki alanda ihtiyatî tedbir (einstweilige Anordnung) çıkarmasını sağlayabilirsiniz.

Nasıl?
Başvurunuzda; çocuklarınızın eşinizin yanında kaldıkları taktirde tehlikede olduklarına dair neden vermeniz gerekiyor.Bu dilekçeniz eşinize yazılı olarak bildiriliyor. Eğer acil dava sürecinde hakim anında karar çıkartıyorsa, baba bunu ancak karar yürürlüğe geçtikten sonra öğreniyor. Yanlız çoğunlukla hakimler ancak iki tarafıda sözlü duruşmaya aldıktan sonra karar çıkarıyor.

Zx9
Dilekçe metni

Fx5 Doldurma ile ilgili bildiriSchutzanordnung
_________________________________________________________________

z10

Eziyet eden erkek çocukları göremesin:  

»Çocuklarla görüşme hakkının devre dışı bırakılması« (Aussetzung des Umgangsrechts)

Babanın, şayet ziyaret hakkını (Besuchsrecht) kullanarak size ve çocuğunuza şiddet gösterme tehlikesi varsa, ziyaret hakkının devre dışı bırakılması (Antrag auf Aussetzung oder Ausschluss des Umgangsrechts) talebinde bulunabilirsiniz. Aynı zamanda, ziyaretlerin ancak gençlik dairesinden bir görevlinin nezaretinde (begleiteter Umgang) gerçekleşmesine dair talepte de bulunabilirsiniz. 

Bu konuda muhakkak avukatınıza veya danışma merkezlerinde sunulan hukuki danışma imkanlarını kullanın.
_________________________________________________________________

Z11

Manevi Zarar İçin Tazminat (Schmerzensgeld)
Şahsınıza verilen zarar ve yaralanmalarınızdan  doğan manevî hasarlarınızı gidermek için isteyebilirsiniz.

Maddi Zarar İçin Tazminat (Schadenersatz)

Doktor tedavisi, kazanç kaybı (Verdienstausfall), yırtılmış elbiseler, zarara uğramış eşyalar için istemelisiniz.

Bir avukat veya mağdurları koruma kuruluşu ( mesela “Weißer Ring” gibi ) size bu konuda yardımcı olabilir.

Zx11

Weißer Ring
_________________________________________________________________

Z12

Hazırlıklar

Vermiş olduğunuz dilekçelerin sebeplerini tam olarak göstermeniz gerekecek.
Onun için: 

- Hatırladıklarınızı not ediniz
- Yaralanmalarınızın fotoğrafını çekiniz
- Sağlık raporu temin ediniz
- Şahitlerle görüşünüz
 
Hukukî bir yola başvurma kararını vermeden çok daha önce, bu işlemelerle başlayabilirsiniz.

_________________________________________________________________

Z13

Boşanma (Scheidung)

Bosanmayı düşünüyorsanız, kendinize mutlaka bir avukat arayınız. O size davayı izah edebilir ve size ne kadar masraf çıkacağını söyleyebilir.

Geliriniz az ise, sulh mahkemesinden ücretsiz danışma hakkına dair bir belge (Beratungshilfeschein) elde edebilirsiniz. Bu durumda sadece 10,- € luk bir ödeme yapmanız gerekecek.
_________________________________________________________________

