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RTitel Ceza Talebi 
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RL2	Hazırlıklarınız: Aklınızda kalanları not ediniz
RL3	Fotoğraflar
RL4	Sağlık raporu
RL5	Şahitlerle görüşünüz
RL6	İhbar etmek
RL7	İfadelerin alınması
RL8	Savcılık ne yapıyor?
RL9	Susarsanız
RL10	Dava + Refakat
RL11	Mahkeme kararları
_______________________________________________________________

R1

Polis ve hukukun görevlerinden biri, şiddete uğrayan bir kadını korumaktır.
Fakat bu korumalar kendiliğinden gerçekleşmiyor. Sizin bu konuda katkınız olması gerekiyor. Bu yüzden ilk sebepleri tartıp sonra karar veriniz:

___________________________________________________________________

R1_1

İhbarda Bulunma Sebepleri:

§	Eziyet eden erkeklerin çoğu, haklarında yapılan ihbar neticesinde
§	Haksızlık ettiklerini, 
§	Şiddet kullanan fail olduklarını, 
§	Cezaya çarptırılabileceklerini
§	Davranışlarının değişmesi gerektiğinin farkına varıyorlar.

§	Kötü muamelede bulunan bir erkeği ihbar etmek, onu erkekler için hizmet veren şiddet danışma merkezlerine başvurmasına teşvik edebilir.

§	Ceza ihbarında bulunmak, aile mahkemesini sizin istek ve taleplerinizden etkilenmesini sağlayacak önemli nedenleri beraberinde getirir.

___________________________________________________________________

R3

İhbarda bulunmama sebepleri:
§	Erkek sizi, ifade vermemeniz için, tehdit edebilir.
§	Çoğu zaman ihbarda bulunanın ifadesi ile muhatabın ifadesi çelişki teşkil edebilir(Aussage gegen Aussage). Kadının veya polisin, erkeğin aleyhine kullanabileceği deliller yoksa, dava düşebiliyor (Verfahren wird eingestellt).
___________________________________________________________________

R4


Hatırladıklarınızı Not Ediniz:
Eziyet eden şahıs size hakaret ve tehdit ettiğinde veya size karşı şiddet kullandığında; mekan, zaman, şahitleri not alın.
Böylece, şiddetin bir kereye mahsus olmadığını ispatlayabilirsiniz.
___________________________________________________________________

R5

Erkeğin Size Vermiş Olduğu Maddi ve Manevi Zararları Fotoğraf ile Belgeleyiniz
Tatilde bir şeylerin, insanların, objelerin, fotoğraflarını çekmeniz, sizin için doğaldır. Bunu, şimdi de, delilleri teminat altına almak için yapınız:
 
§	Yaralanma,
§	Erkeğin sizi yaralarken kullanmış olduğu objeleri, 
§	Zarara uğramış ev eşyaları vb.
___________________________________________________________________

R6

Sağlık Raporu (ärztliches Attest)

Yaralanmayı veya tecavüzü kanıtlayan sağlık raporu mahkeme karşısında önemli bir delildir. Bunun mahkemece gerekli şekilde tutulmuş olması gerekiyor: yaralanma ile sebep arasındaki bağlantı acıklanmış olmalı.

Kötü muamelede bulunan şahsı, anında ihbar etmeseniz bile, sağlık raporunun olaydan hemen sonra temin edilmesi gerekiyor.

Doktorun evraklarında (ärztliches Krankenblatt) kaydedilmiş olan yaralanmalarınız için, ilerki bir zamanda sağlık raporu alabilirsiniz.
___________________________________________________________________

R7

Kadın doktorunuz size sağlık raporu verebilir. Kadın veya
 aile doktorunuzdan bu delilleri saklamasını rica ediniz. Iç yaralanmalarından şüpheleniyorsanız, hastanenin ilk yardımında muayene olunuz.
Önemli:
Kontrol edildiğinizde en küçük yara veya zedelenmeyi bildirin.

___________________________________________________________________

R8

Şahitlerle Görüşünüz
Sizin değil, eziyet eden erkeğin komşularınızdan utanması gerekiyor.
Bu yüzden komşularınız başınızdan geçen olayları gördü veya duydu ise, onlardan yardım isteyiniz. Gözlediklerini yazdırtın, çünkü aradan çok fazla zaman geçtiğinde, şahitler olayları genelde hatırlayamıyorlar. 
___________________________________________________________________

R9

İhbar Etmek (Anzeige erstatten)

Ne Zaman:
Her zaman. Olaydan hemen sonra, bir kaç gün sonra veya aylar sonra polise ihbar edebilirsiniz. Aradan çok fazla zaman geçmiş ise bunun nedenini açıklayın.

Nasıl:
Başınızdan geçen olayları yer ve tarihi ile bildiriniz, şahitlerinizi gösteriniz ve sağlık raporlarının mevcut olduğunu söyleyiniz. 

Nerede:
Yazılı olarak savcılığa veya sözlü olarak polise bildiriniz.
Danışacağınız daireyi, daha önce arayarak hangi bölümün aile içi şiddetle ilgilendiğini öğreniniz. Istiyorsanız  bayan polis memuru talep edebilirsiniz ve yanınızda güvendiğiniz bir şahsı götürebilirsiniz; Beraberinizde götürdüğünüz şahıs, aynı zamanda şahidiniz ise, ifadeniz alınırken yanınızda bulunamaz.


R10

Ifadenin Alınması
Polis failin de ifadelerini dinleyecektir. 
Başınıza kötü şeylerin gelmiş olması yeterli değildir. Failin yapmış olduğu suçların ispat edilmesi gerekiyor. Ispatlarınızı sunmanızla sizde buna yardımcı olabilirsiniz. 

• Ifadeniz: 
Başınızdan geçen bütün şiddetli olayları anlatınız. Gelecekte, erkeğin size veya çocuklarınıza karşı tekrar şiddet kullanacağından korkuyorsanız, bunu da bildiriniz. Ayrıca sizi ne şekilde tehdit ettiğini anlatınız.

•Sağlık raporları 
•Şahitler
• Fotoğraflar –Evinizde polisin ispat için fotoğraf çekebileceği zarara uğramış ev eşyaları veya kavgayı belirten izler bulunuyor mu?  
______________________________________________________________

R11

Polis/ Jandarma sizin ifadelerinizle tutanak oluşduracaktır. Bu protokolü dikkatli bir şekilde okuyunuz. Vermiş olduğunuz ifadeniz protokolde gerçekten doğru bir şekilde tekrarlandıysa, imza atınız. Şayet ifadeniz protokolde doğru tekrarlanmadıysa, imzanızı atmadan önce protokolde geçen ifadenizi düzelttiriniz.
___________________________________________________________________

R12

Ifade Sonrası
	Polisten dava numarasını ( Vorgangsnummer – Almanya için geçerli) isteyiniz veya polisden görev numarasını ve dosya numarasını (Dienstnummer und Aktenzahl – Avusturya için geçerli) isteyiniz.

           Bu bilgilerle savcılıktan gidişat hakkında bilgi edinebilirsiniz.

	 Polise vermiş olduğunuz bilgileri not ediniz: Olay, ortam, tarih, şahıslar, tehditlerde olayın akışı ve tehditlerde kullanılan sözler.

           Davanın açılışına kadar çok zaman geçebilir. Mahkeme önünde vermiş       
           olduğunuz ifadeler, eski verdiğiniz ifadelerden farklı olursa, dava sizin   
           aleyhinize işleyebilir.  

Eğer bir avukatla eşliğinde davaya müdahil olarak  katıldığınzda, mahkeme dosyanıza bakma (Akteneinsicht) ve ifadelerinizi okuma imkanına sahip olabilirsiniz.
___________________________________________________________________

R13
Savcılık Ne Yapıyor
Bölge veya genel savcılığı (Bezirks- oder Staatsanwaltschaft), mevcut delillerin davanın açılabilmesi için yeterli olup olmadığını araştırır.

dann folgt:


R14


• Dava açılmadığı takdirde, dolaysıyla ceza kararnamesi  (Strafbefehl) olmadan fail para cezasına(Geldstrafe) veya en fazla bir seneye kadar meziyetli hapis cezasına çarptırılıyor, 

•veya dava açılabilir ve mahkumiyet, davanın düşürülmesi veya beraat ile sonuçlanır,

• veya mahkeme süreci durdurulur (Einstellung des Verfahrens)
Avukat buna karşı itirazda bulunabilir. 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

R16

Şayet Susarsanız

Fail ile akraba, nişanlı, evli veya dünürleşmişseniz, ifadeyi reddetme hakkına sahipsiniz.

Her zaman için: »Ifade vermek istemiyorum« diyebilirsiniz. Sebebini bildirmeniz gerekmiyor, fakat savcılıkta veya mahkemede kararınızı bildirmek için bulunmanız gerekiyor.
Almanya`da dava, eğer başka delil yoksa, böylelikle sona eriyor, cünkü daha önce vermiş olduğunuz ifadeler mahkemede dikkate alınmamaktadır. Dosyanız bir kaç yıl için muhafaza ediliyor. Şayet ifade verdiğiniz takdirde, dava tekrardan açılabiliyor (Wiederaufnahme des Verfahrens). İfade vermemeye karar verdiyseniz, yeterince başka ispat veya itiraf (Geständnis) yoksa, failin beraatine karar verilir. 
______________________________________________________________

R17

Dava Ve Refakat

Başınızdan geçen olayları davada eksiksiz bir şekilde anlatmanız gerekiyor. Savcı ve failin avukatı sizi sorgulayacaktır.

Mahkemede faille karşılaşmaktan korkuyorsanız, mahkemeyi bilgilendiriniz; telefon numarası, davet mektubunda (Ladung) yer almaktadır. 

Dava halka açık bir şekilde sürdürülmektedir. Güven duyduğunuz insanları yanınızda bulundurunuz . Şiddete uğrayan kadınlar  bu durumda uygun şekilde bilgi alabilecekleri yerler: 

Kadın Sığınma Evleri (Frauenhäuser), Kadın Danışma Merkezleri (Frauenberatungsstellen) , İstimdat ve Müdahale yerleri ( Notrufe und Interventionsstellen).

Mağdur veya şahit durumunda olan kişilere korunma ile ilgili danışmanlık          ( Opfer- oder Zeugenschutzberatung) yapan yerler.

R18 _19


Almanya`daki Mahkeme Kararları
Müessir fiil suçuyla (Körperverletzung)  yargılanan şahıs, beş seneye kadar varan hapis cezasına çarptırılabiliyor. Genelde beklenilen :
 
• 	Para cezası (Geldstrafe)  veya meziyetli hapis cezası (Freiheitsstrafe     
           auf Bewährung)
• 	Meziyetsiz hapis cezası (Freiheitsstrafe ohne Bewährung)
• 	İhtar ( para veya hapis cezası ) herzaman için ihtimal dahilinde   
           tutulmaktadır (Verwarnung mit Strafvorbehalt)

• 	Beraat. (Freispruch)
______________________________________________________________

