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ÞÝDDETTEN KORUNMA VE DESTEK ALMAK MAÐDURUN HAKKIDIR!

AVUSTURYA’DA YÜRÜRLÜKTE OLAN ÞÝDDETÝN
ÖNLENMESÝNE DAÝR KANUNLAR
Aile içi þiddete karþý koruma kanunu Avusturya’da 1 Mayýs 1997 tarihinde yürürlüðe
girmiþtir. Ýkinci Þiddete Karþý Koruma Kanunu ise yapýlan birçok yenilikleri takiben 1
Haziran 2009 tarihinde yasada yerini almýþtýr. Maðdurun korunmasý ve maðdura
verilecek destek ve yardým hizmeti daha kapsamlý olarak düzenlenmiþtir. 2013
sonbaharýnda kanuna eklenen bir maddeyle þiddete maruz kalan çocuklar da
koruma altýna alýnmýþtýr. Polis ve medeni hukukun saðladýðý koruma, ceza
hukukunun öngördüðü tedbirler ve maðdur haklarý bu yasanýn kapsama alanýna
girmektedir.
Avusturya’da yaþayan herkes, etnik kökeni ve vatandaþlýðýndan baðýmsýz olarak,
þiddetten korunma hakkýna sahiptir.

ÞÝDDETE KARÞI POLÝS KORUMASI
UZAKLAÞTIRMA VE AYAK BASMA YASAÐI (§ 38A POLÝS YASASI)

Siz ya da çocuðunuz fiziksel, psikolojik veya cinsel þiddete maruz kalýyor veya ýsrarla
takip ve taciz ediliyorsanýz (Stalking), bu konularda size destek olacak bir kuruma
baþvurmalýsýnýz. (bkz. Sayfa 12)
Þiddete maruz kaldýðýnýz an hemen polisi aramalýsýnýz. (Acil yardým hattý –
Notruf 133 ya da 112, Cep telefonundan bu numaralarý aramak için kontöre
ihtiyaç yoktur)
Polis, her türlü þiddet olayýna hýzla müdahale etmek zorundadýr. Maðdurun güven
içinde evinde kalabilmesi amacýyla, þiddet uygulayan kiþiyi hemen evden
uzaklaþtýrmak ve tekrar gelmemesi için yasak koymak polisin görevidir.
AYAK BASMA YASAÐI ÝLE KÝM KORUMA ALTINA ALINIR?

Þiddete maruz kalmadan yaþamak her bireyin hakkýdýr ve bu hak kanunla koruma
altýna alýnmýþtýr.
AYAK BASMA YASAÐI NE KADAR GEÇERLÝDÝR?

Ayak basma yasaðý 2 hafta sürer. Daha uzun süreyle korunmaya gereksinim
duyarsanýz, Tedbir Kararý (Einstweilige Verfügung) alýnmasý için oturmakta
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olduðunuz bölgenin mahkemesine (Bezirksgericht) dilekçe verebilirsiniz. Bu
dilekçeyi verdiðiniz an 2 hafta geçerli olan ayak basma yasaðý 4 haftaya çýkar.
Tedbir kararý alýndýðýnda da daha uzun süreyle korunmuþ olursunuz. (bkz. Tedbir
Kararý Sayfa 4)
AYAK BASMA YASAÐI ÝÇÝN OTURULAN KONUTUN KÝME AÝT YA DA KÝMÝN ÜZERÝNE
KAYITLI OLDUÐU ÖNEMLÝ MÝDÝR?

Hayýr, konutun kime ait olduðunun hiç bir önemi yoktur. Polis tehlike yaratan kiþiyi,
evin tapusu ona ait dahi olsa, evden uzaklaþtýrabilir.
AYAK BASMA YASAÐI NERELERÝ KAPSAR?

Ayak basma yasaðý oturulan konut ve konutun çevresi için geçerlidir.
Polis bu alanlarý her vaka için özel olarak saptamak ve evden uzaklaþtýrýlan kiþiye
ayrýntýlý olarak bildirmek zorundadýr.
ÇOCUK VE GENÇLERÝN KORUNMASI

14 yaþýn altýndaki çocuklar þiddete maruz kaldýysa ayak basma yasaðý okul, kreþ ve
diðer çocuk bakým/eðitim kurumlarý için de konulur. Þiddet uygulayan kiþinin bu
kurumlara elli metreden daha fazla yaklaþmasý yasaktýr. Ayak basma yasaðý okul,
kreþ ve etüt idaresine polis tarafýndan bildirilir.
EVÝN ANAHTARLARININ ALINMASI

Polis evden uzaklaþtýrdýðý kiþiden evin anahtarlarýný alýr. Tedbir kararý alýnmasý için
dilekçe verilmesi halinde, polis anahtarlarý bölge mahkemesine teslim eder.
EVDEN UZAKLAÞTIRILAN KÝÞÝ YANINA NELER ALABÝLÝR?

Kendine ait evraklarýný, kýlýk kýyafetini ve iþi için gerekli olan eþyalarýný yanýnda
götürebilir.
ÞÝDDET UYGULAYAN KÝÞÝ EVDEN GÝTMEMEK ÝÇÝN DÝRENÝRSE NE OLUR?

Polis bu gibi durumlarda kiþiyi zor kullanarak evden uzaklaþtýrýr.
EVDEN UZAKLAÞTIRILAN KÝÞÝ SAKÝNLEÞTÝKTEN SONRA TEKRAR EVE GELEBÝLÝR
MÝ?

Hayýr. Ayak basma yasaðý geçerli olduðu sürece evden uzaklaþtýrýlan kiþi eve
dönemez. Eve gelmesi suçtur.

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.
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AYAK BASMA YASAÐI ÝHLAL EDÝLÝRSE NE OLUR?

Þiddet uygulayan kiþi yasaða raðmen konut ya da konutun çevresine gelirse hemen
polisi arayýn. Yasaða uymamak suçtur. Yasaðýn ihlal edildiði durumlarda 500 E ya
kadar para cezasý verilir. Yasak ihlalinin tekrarlanmasý durumunda hapis cezasý da
verilebilir.
POLÝSÝN KOYDUÐU AYAK BASMA YASAÐI 2 HAFTALIK SÜRE BÝTMEDEN
KALDIRILABÝLÝR MÝ?

Ayak basma yasaðý sadece bir üst merci tarafýndan kaldýrýlabilir. Bu çok ender
görülen bir durumdur. Yasaðýn kaldýrýlmasý halinde maðdurun hemen
bilgilendirilmesi gerekir.
AYAK BASMA YASAÐINA UYULUP UYULMADIÐI KONTROL EDÝLÝR MÝ?

Evet, edilir. Polis yasaða uyulup uyulmadýðýný en az bir kere kontrol eder.
AYAK BASMA YASAÐI KONULMASI ÝÇÝN POLÝSÝN OLAY YERÝNE GÝTMÝÞ OLMASI
ÞART MIDIR?

Hayýr, polisin olay yerine çaðrýlmýþ olmasý þart deðildir. Maðdurun þiddete maruz
kalmasýnýn ardýndan polise baþvurmasý veya þiddete uðrama tehlikesi altýnda
bulunmasý halinde ayak basma yasaðý konulabilir.
POLÝSÝN BÝLGÝLENDÝRME VE BELGELEME YÜKÜMLÜLÜÐÜ

Polis þiddete uðrayan maðduru, korumanýn uzatýlabileceði konusunda
bilgilendirmek zorundadýr (bkz. Tedbir Kararý / Einstwelige Verfügung-EV).
Þiddeti uygulayan kiþiye ayak basma yasaðýnýn ihlalinin suç olduðunu bildiren bir
yazý verilir. Ayrýca, konaklama imkanlarý konusunda da bilgilendirilir.
Polise ihbar edilen aile içi þiddet vakalarýnda polis, ayrýntýlý kayýt tutmakla ve
maðdurun Tedbir Kararýna baþvurmasý halinde mahkemeye rapor göndermekle
yükümlüdür.
MÜDAHALE MERKEZÝ (ÝNTERVENTÝONSSTELLE) VE ÞÝDDETTEN KORUNMA
MERKEZLERÝNÝN (GEWALTSCHUTZZENTREN) SUNDUÐU ÜCRETSÝZ DANIÞMA
HÝZMETÝ

Ayak basma yasaðý konulduðunda olayýn gerçekleþtiði eyaletteki Müdahale Merkezi
ya da Þiddetten Korunma Merkezi aktif olarak maðdurla iletiþim kurmaya çalýþýr ve
ücretsiz danýþma, rehberlik ve yönlendirme hizmeti verir.
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TEDBÝR KARARI (EÝNSTWEÝLÝGE VERFÜGUNG) ÝLE UZUN
SÜRELÝ KORUNMA OLANAÐI §§ 382B VE 382E ÝNFAZ
DÜZENÝ)
Önemli uyarý! Polisin koyduðu ayak basma yasaðý 2 hafta geçerlidir. Konulan
bu yasaðýn uzatýlmasý istendiðinde, 2 haftalýk süre içinde medeni hukuk
kapsamýnda tedbir kararý için mahkemeye dilekçe verilmelidir. Polise intikal
etmemiþ durumlarda da tedbir kararý alýnmasý için mahkemeye baþvurmak
mümkündür.
Tedbir kararý için baþvuru yapmadan önce konunun uzmanlarýna danýþýp
bilgi almak önemlidir. Aile Ýçi Þiddete Karþý Müdahale Merkezi / Þiddetten
Korunma Merkezleri danýþma hizmeti verir, dilekçenin verilmesinde
yardýmcý olur ve size mahkemede eþlik edebilir. Ayrýca Kadýn Sýðýnma Evleri
ve Kadýn Danýþma Merkezleri de korunma kararýyla ilgili olarak sizi
destekleyebilirler.
TEDBÝR KARARI ALINMASI (EÝNSTWEÝLÝGE VERFÜGUNG) ÝÇÝN NEREYE VE NASIL
BAÞVURU YAPILIR?

Tedbir kararý için oturduðunuz bölgenin mahkemesine (Bezirksgericht) baþvuruda
bulunabilirsiniz. Dilekçe yazýlý olarak verilebileceði gibi, mahkemenin halka açýk
olduðu günlerde (Amtstag) sözlü olarak da yapýlabilir. Acil durumlarda bu baþvuru
hafta içi herhangi bir gün de yapýlabilir.
HANGÝ DURUMLARDA TEDBÝR KARARI ÝÇÝN BAÞVURU YAPILABÝLÝR?

Fiziksel þiddet ya da þiddete maruz kalma tehtidi varsa ve bu nedenle þiddet
kullanan kiþiyle birlikte yaþamanýn ya da onunla karþýlaþmanýn maðdura zarar
verebileceði durumlarda Tedbir Kararý alýnmasý için baþvuru yapýlabilir.
Psikolojik þiddete maruz kalýndýðýnda ve bu nedenle maðdurun psikolojik saðlýðýnýn
bozulma tehlikesi varsa yine bu kararýn alýnmasý için baþvuru yapýlabilir.
TEDBÝR KARARI KÝME KORUNMA SAÐLAR?

Yaþadýklarý evde ya da kiþisel yaþam alanlarýnda, örneðin eþi, hayat arkadaþý, eski
eþi, yeni ya da eski arkadaþý, babasý ya da bir baþka kiþinin þiddetine maruz kalan

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.
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her birey Tedbir Kararý ile korunur. Þiddet uygulayan kiþiyle maðdur arasýnda aile
baðý bulunmasý þart deðildir.
ÇOCUKLARIN VE REÞÝT OLMAYAN GENÇLERÝN KORUNMASI

Kanun tabii ki çocuk ve gençleri de koruma kapsamýna almýþtýr. Bu koruma, çocuk
ve gencin doðrudan þiddete maruz kaldýðý durumlar için olduðu kadar, þiddetten
dolaylý olarak etkilendiði durumlarý da kapsar. Örneðin annenin maruz kaldýðý þiddeti
yaþamýþ olan çocuk ve genç de psikolojik þiddet maðdurudur. Bu durumda anne
çocuðun yasal vasisi olarak Tedbir Kararý alýnmasý için baþvuruda bulunabilir. Aile
ve Gençlik Dairesi (Amt für Jugend und Familie) de maðdurun evinde yaþamaya
devam edebilmesi için tedbir kararý için baþvuru yapabilir.
TEDBÝR KARARI YOLUYLA KORUMA ALTINA ALINABÝLECEK MEKANLAR

1. Ev ve çevresi (§ 382b Ýnfaz Düzeni)
Birlikte yaþadýðýnýz müþterek konutta þiddete maruz kalýyorsanýz (örneðin eþiniz,
hayat arkadaþýnýz, evi paylaþtýðýnýz kiþi....), o kiþinin evi terk etmesi ve evin çevresine
geri gelmemesi için bölge mahkemesine baþvurabilirsiniz.
Evin / dairenin kime ait olduðu ya da kira sözleþmesinin kimin adýna olduðu
önemli midir?
Hayýr, deðildir. Tedbir kararýnýn alýnmasýnda þiddete maruz kalýnmasý temeldir. Evin
tapusu onun üzerine dahi olsa þiddet uygulayan kiþi evden uzaklaþtýrýlýr.
Ev ve çevresi için alýnan tedbir kararý ne kadar süreyle geçerlidir?
Mahkeme, ev ve çevresi için tedbir kararýný 6 ay geçerli olmak üzere verebilir. Bu 6
ay içinde boþanma davasý açýlýr ya da örneðin evi kullanma hakkýnýn saptanmasý
amaçlý bir dava açýlýr ise, tedbir kararýnýn dava sonuçlanana kadar uzatýlmasý talep
edilebilir.
2. Genel olarak þiddeten korunma (§ 382e Ýnfaz Düzeni)
Ev ve çevresi için tedbir kararýna baþvurulduðunda, þiddet uygulayan kiþinin belirli
baþka yerlere de (örneðin maðdurun iþ yeri, okul, çocuk yuvasý) gelememesi ve
maðdurla herhangi bir þekilde (þahsen, telefon ya da elektronik posta aracýlýðý v.b)
temasa geçmesinin yasaklanmasý da baþvuruya dahil edilebilir.
Müþterek konut olmamasý durumunda da ayný þekilde tedbir kararýna baþvurulabilir.
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Bu tür Tedbir Kararý ne kadar süreyle geçerlidir?
Belirli yerlerde bulunma yasaðý 1 yýla kadar geçerli olmak üzere konulabilir. Eðer bu
süre içinde þiddet son bulmaz, devam ederse uzatma dilekçesi verilebilir.
ÞÝDDETE MARUZ KALINDIÐI NASIL KANITLANIR?

Mahkemeye, þiddete maruz kalýndýðýný gösteren kanýtlar sunulur (fiziksel þiddet,
þiddet kullanmakla tehdit ve maðdurun saðlýðýný etkileyecek derecede psikolojik
þiddet). Bunlar, maðdurun ifadesi, polis tutanak ve raporlarý, þahitlerin ifadeleri,
hastane ve doktor raporlarý, adli týp bulgularý, psikolog, terapist, danýþma ve diðer
sosyal kurum çalýþanlarýnýn raporlarý, fotoðraf ve benzeri kanýtlardýr. Mahkeme,
tutanak ve raporlarý polisten talep eder.
TEDBÝR KARARI BAÞVURUSUNA MAHKEME NE KADAR SÜRE ÝÇÝNDE YANIT
VERÝR?

Bu baþvurular mahkemede hemen iþleme konur. Baþvuru öncesinde polis
tarafýndan ayak basma yasaðý konulmuþ ise, mahkeme 4 hafta içinde karar vermek
zorundadýr. Burada dikkat edilmesi gereken husus, Tedbir Kararý baþvurusunun,
ayak basma yasaðýnýn geçerli olduðu ilk 2 hafta içinde yapýlmasý gerektiðidir.
Böylece 2 haftalýk ayak basma yasaðý 4 haftaya uzatýlmýþ olur ve koruma kesintisiz
olarak devam eder.
MAHKEME ÞÝDDET GÖSTEREN KÝÞÝNÝN ÝFADESÝNÝ ALMAK ZORUNDA MI?

Hayýr, adli karar þiddet uygulayan kiþinin ifadesi alýnmadan da teblið edilebilir, zira
amaç korunmanýn bir an evvel saðlanmasýdýr. Ama genelde mahkeme þiddet
gösteren kiþinin de ifadesini alýr.
ÖNEMLÝ UYARI! Tedbir kararýnýn uygulanmasý ve derhal infaz edilebilmesi
için mahkemeye infaz talebi yapýlmalýdýr. Baþvurmanýz durumunda polis
kararý infaz etmekle yükümlendirilebilir ve infazýn yapýlacaðý Tarih/ Saat
konusunda sizde bilgilendirilirsiniz.

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.

S6

ÞÝDDETTEN KORUNMA VE DESTEK ALMAK MAÐDURUN HAKKIDIR!

TEDBÝR KARARI NASIL UYGULANIR? (ÝNFAZ)

Eðer mahkeme tedbir kararýný verdiyse dilekçeyi veren kiþinin kararýn ne zaman
infaz edileceðinden haberdar edilmesi gerekir. Þiddet uygulayan kiþinin evden
uzaklaþtýrýlmasý gerekiyorsa siz orada bulunup bulunmayacaðýnýza kendiniz karar
verebilirsiniz. Ýnfaz, mahkemenin tayin ettiði icra memuru tarafýndan yapýlýr. Çok
önemli ya da tehlikeli durumlarda mahkeme infazýn polis tarafýndan yapýlmasýna
karar verebilir. Bu durumda polis þiddet gösteren kiþiyi evden uzaklaþtýrýr.
TEDBÝR KARARI ÝNFAZ EDÝLÝRKEN NE OLUR?

Ýcra memuru veya polis tedbir kararýný þiddet gösteren kiþinin kendisine verir ve
derhal evi terk etmesini talep eder. Kiþi o an eve ait bütün anahtarlarý icra memuruna
vermek zorundadýr, anahtarlar emanet olarak mahkemeye iletilir.
Þayet þiddet uygulayan kiþi zaten polis tarafýndan evden uzaklaþtýrýldýysa mahkeme
kararý kendisinin polise verdiði geçici adresine gönderilir. Kendisi polise bir posta
adresi vermese bile karar geçerlidir ve emanet olarak „iletilmiþtir“ vasfý ile
mahkemede tutulur.
EVDEN UZAKLAÞTIRILAN KÝÞÝ YANINA NELER ALABÝLÝR?

Þiddet uygulayan kiþi sadece icra memuru ya da polis eþliðinde evine gelip yanýna
kendisine ait evraklarý, kýlýk kýyafetini ve iþi için gerekli eþyalarýný alabilir. Eve ait olan
ortak eþyalarýn alýnýp götürülme hakký yoktur. (Banka defterleri ve nakit para, deðerli
eþyalar, elektronik ev araç gereçleri v.b) Bütün bu eþyalarýn taksimi itilaf halinde Aile
Mahkemesi tarafýndan yapýlýr.
TEDBÝR KARARI ÝHLAL EDÝLDÝÐÝNDE NE YAPABÝLÝRÝM?

Þiddet uygulayan kiþi yasaða raðmen eve ya da evin çevresine gelirse hemen polisi
arayýn. Yasaða uymamak suçtur, kiþinin derhal oradan zorla da olsa uzaklaþtýrýlmasý
gerekir. Polis bu vakayý da tutanaklara geçirip mahkemeye bildirmek zorundadýr.
Kararýn ihlali durumunda 500,– E idari para cezasý ve bu cezanýn ödenmemesi
durumunda 2 hafta hapis cezasý verilir.
MAHKEME MASRAFLARI, ADLÝ YARDIM TALEBÝ VE TERCÜMAN

Eðer geliriniz yeterli deðilse mahkemeden Adli Yardým talep edebilirsiniz
(Verfahrenshilfe). Baþvuru formlarý mahkemeden temin edilebilir. Adli yardým,
mahkeme masraflarý, gerektiðinde mahkeme tarafýndan verilen avukat, tercüman
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masraflarýný kapsar (eðer maðdurun tercümana ihtiyacý varsa, bunu mahkemeye
daha önceden bildirmek gereklidir).
1 Haziran 2009 tarihinden itibaren þiddete maruz kalmýþ maðdurlarýn kanun
kapsamýnda dava vekilliði ve takibi (Prozessbegleitung) haklarý vardýr (bkz. Dava
vekilliði ve takibi).

CEZA KANUNUNA GÖRE ÞÝDDET EYLEMLERÝ
Avusturya Ceza Kanununda þiddet eylemlerinin cezalandýrýlmasý öngörülür.
Bunlardan bazýlarý:

– Yaralama ve aðýr yaralama (§§ 83 ve 84 Ceza Kanunu)
– Kasten aðýr yaralama (§ 87)
– Kiþiyi hürriyetinden yoksun kýlma (§ 99)
– Ýnsan ticareti (§ 104a)
– Zorlama (cebir) ve aðýr zorlama (§§ 105 ve 106)
– Tehdit (§ 107)
– Israrla takip, psikolojik terör (§ 107a)
– Uzun süreli þiddet (§ 107b)
– Tecavüz (§ 201)
– Cinsel zorlama (§ 202)
– Aðýr cinsel taciz ve çocuða cinsel istismar (§§ 206 ve 207)
Tüm bu suçlar kamu davasý kapsamýna girer. Polise ya da mahkemeye suç
duyurusu yapýldýðý andan itibaren savcýlýk dosyayý takibe alýr. Maðdurun onayý
gerekli deðildir.
Avusturya’da 1 Haziran 2009‘da yürürlüðe girmiþ olan „Uzun süreli þiddet“ (§ 107b)
maddesi kiþi üzerinde tekrar tekrar uygulanan þiddet eyleminin daha aðýr
cezalandýrýlmasýný öngörmektedir.

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.
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ÝSRARLA TAKÝP-TACÝZ (STALKÝNG)
Avusturya’da 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren ýsrarla takip-taciz (§ 107a) adý
altýnda suç olarak ceza kanununda yerini almýþtýr.
ÝSRARLA TAKÝP NE DEMEKTÝR?

Bir kiþinin diðer bir kiþiyi isteði dýþýnda uzun bir dönem sürekli takip ve taciz
etmesidir. Tacize maruz kalan kiþinin özel yaþamý zarar görür. Buna, peþine takýlýp
takip etmek, telefonla rahatsýzlýk, e-posta, internet v..b. eylemler de eklenebilir.
Kendisini baþka biriymiþ gibi gösterip onun adýna bir takým sipariþler vermek, ya da
üçüncü bir þahýs aracýlýðýyla maðdur ile baðlantý kurmayý istemek de suçtur.
ÝSRARLA TAKÝPE KARÞI NE YAPABÝLÝRÝM?

Her halükarda polise baþvurup suç duyurusunda bulunmalýsýnýz. Acil durumda
mutlaka polis çaðýrýlmalýdr. Polis bu kiþiye Eve Ayak Basma Yasaðý
(Betretungsverbot) koyabilir. (§ 38a Polis Yasasý)
ÝSRARLA TAKÝPE KARÞI TEDBÝR KARARI (EÝNSTWEÝLÝGE VERFÜGUNG/ EV)
(AVUSTURYA MEDENÝ KANUNU § 382G)

Durum acil ise ve kiþiyi ihtar etmenin bir faydasý görülmediyse tedbir kararý için
ikamet ettiðiniz bölgenin mahkemesine (Bezirksgericht) baþvurabilirsiniz. Mahkeme
failin aþaðýda sýralanan eylemleri yasaklayabilir:

– Takip ve kiþisel iletiþim
– Mektup, telefon ve benzeri yolla baðlantý kurulmasýný
– Belirli yerlerde bulunmasýný
– Kiþisel bilgi ya da fotoðraflarýn baþkalarýna verilmesi ya da yayýnlanmasýný
– Kiþinin bilgilerini kullanarak adýna isteði dýþýnda yapýlan hizmet veya mal sipariþi
– Üçüncü bir þahýs aracýlýðýyla temasa geçmeye çalýþýlmasýný
Polis de tedbir kararýný infaz edebilir. Ama mahkemede infaz isteði ayrýca talep
edilmelidir. Mahkeme kararý ihlal edilirse mutlaka polis çaðýrmalý ve bölge
mahkemesinde icra müdürlüðüne Adli Para Cezasý talebinde bulunmalýsýnýz (bkz.
Tedbir Kararýnýn Ýnfazý).
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ÞÝDDETE MARUZ KALMIÞ MAÐDUR HAKLARI
Þiddete maruz kalmýþ maðdurlarýn ceza kanunu kapsamýnda belirli yasal haklarý
vardýr, bu ceza kanununda belirtilmiþtir (Ceza Davasý Düzeni §§ 65.–.73).
Bunlardan birkaçý;

– Davanýn gidiþatýyla ilgili tüm bilgiler
– Failin tutukluluðunun sona ermesi halinde maðduru bilgilendirme
– Dava dosyasýný inceleme
– Maðduru koruyan ifade verme þekli ve insan onuruna saygýlý davranýþ
– Dava sürecine aktif olarak katýlým
– Tazminat (acý parasý), zarar ve ziyanýn ödenmesi
– Dava vekilliði ve takibi
Maðduru koruyan ifade verme uygulamasý, maðdurun ona þiddet uygulayan kiþinin
bulunmadýðý bir ortamda ifadesini korkmadan vermesini saðlar. Ayrýca maðdurun
korunmalý ifade vermesi için hazýrlanmýþ ve kamerlarla ifade verilirken alýnan
görüntünün ana duruþma salonuna aktarýlmasýnýn saðlandýðý bir odada ifade verme
hakký vardýr. Çocuklarýn mutlaka uzman kiþiler eþliðinde korunmalý ifade vermesi
saðlanmalýdýr. Cinsel istismara ya da tecavüze uðramýþ maðdurlarýn da korunmalý
ifade verme haklarý vardýr. Ayrýca diðer bütün þiddete maruz kalmýþ maðdurlar da bu
yolla ifade verebilirler. Ceza davalarýnda þiddete maruz kalmýþ maðdurlarýn daha az
sýkýntý çekerek ifade vermelerini saðlamak için, daha önceden baþvurarak
sorgulanmayý öne almak mümkündür. (Video kamera aracýlýðýyla maðduru koruyan
ifade verme- kontradiktorische Einvernahme)
1 Haziran 2009´dan itibaren Medeni Hukuk kapsamýnda baþlatýlan davalarda da
maðdurun korunmalý ifade verme hakký vardýr. Ayrýca ikamet adresinizin de þiddet
uygulayan kiþiden gizli tutulmasýný talep edebilirsiniz.
DAVA VEKÝLLÝÐÝ VE TAKÝBÝ- PROZESSBEGLEÝTUNG (§ 66 CEZA YARGILAMALARI
USULÜ VE § 73B HUKUK MAHKEMELERÝ DÜZENÝ)

Þiddet maðduru, yasal olarak ve hiçbir ücret ödemeden hem psikososyal hem de
hukuki olarak ceza davasý vekilliði ve takibi (§ 66 StPO) hizmeti alma hakkýna
sahiptir. Ceza davasýnýn yargý süresi boyunca Aile Mahkemelerinde de psikososyal
vekillik ve takip(§ 73b ZPO) talep edilebilir.

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.
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DAVA VEKÝLLÝÐÝ VE TAKÝBÝ HÝZMETÝNDEN NASIL FAYDALANABÝLÝRÝM?

Bu çok hýzlý ve bürokrasi içermeyen bir süreçtir. Adalet Bakanlýðý dava vekilliði ve
takibinin yapýlmasýný saðlamak amacýyla bütün eyaletlerdeki Maðdur Koruma
Merkezlerine yetki vermiþtir. Siz de þiddete maruz kaldýysanýz bu merkezlere
baþvurup dava vekilliði ve takibi talebinde bulunabilirsiniz. Aile Ýçi Þiddete Müdahale
Merkezi ve Þiddetten Korunma Merkezleri de dava vekilliði ve takibi imkaný sunarlar.
(bkz. Adresler Sayfa 12)
DAVA VEKÝLLÝÐÝ VE TAKÝBÝ HANGÝ HÝZMETLERÝ KAPSAR?

Psikososyal olan vekillik polise gidip þikayet dilekçesi verirken yanýnýzda size eþlik
etmek, ceza davasýyla ilgili bilgilendirme ve ön hazýrlýk, mahkemede verilecek olan
ifadelerde yanýnýzda bulunma ve ceza davalarýna eþlik etmek gibi destekleri kapsar.
Hukuki olan vekillik, ceza davasýnda sizi bir avukatýn temsil etmesidir. Avukat yasal
vekiliniz olup, mahkemede yasal hak ve taleplerinizi korur ve savunur.
1 Haziran 2009 tarihinden itibaren, ceza kanunu kapsamýnda dava vekilliði ve takibi
hizmetini alan maðdurlar, medeni hukuk kapsamýnda da dava vekilliði talebinde
bulunabiliyorlar. Bunun için temel þart ceza davasýyla medeni hukuk davasý arasýnda
bir baðlantý bulunmasýdýr (Örneðin, boþanma davasý, tedbir kararý davasý, velayet
davasý v.b). Maalesef medeni kanuna göre ücretsiz hukuki vekillik talep edilemiyor.
Ama mahkemeye verebileceðiniz Adli Yardým dilekçesi ile (Antrag auf
Verfahrenshilfe) ücretsiz avukat talebinde bulunabilirsiniz.

S 11

ÞÝDDET UYGULAMAK SUÇTUR VE

ÞÝDDET MAÐDURLARINA YARDIM VE DESTEK

AVUSTURYA YARDIM KURULUÞLARI
FRAUENHELPLINE KADINLAR ÝÇÝN ACÝL YARDIM HATTI 0800/222 555
ÜCRETSÝZ VE 24 SAAT
AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE KARÞI MÜDAHALE MERKEZLERÝ VE ÞÝDDETTEN
KORUNMA MERKEZLERÝ
GEWALTSCHUTZZENTREN/ INTERVENTIONSSTELLEN GEGEN GEWALT
BURGENLAND

03352/314 20

KÄRNTEN

0463/590 290

NÖ/St. Pölten

02742/319 66

NÖ/Wr. Neustadt

02622/243 00

NÖ/Zwettl

02822/530 03

NÖ/Amstetten

02742/ 31 966

OBERÖSTERREICH

0732/607 760

SALZBURG

0662/870 100

STEIERMARK

0316/774 199

TIROL

0512/571313

VORARLBERG

0517/55535

VÝYANA

01/585 32 88

INTERVENTIONSSTELLE FÜR BETROFFENE DES FRAUENHANDELS/
KADIN TÝCARETÝ MAÐDURLARI MÜDAHELE MERKEZÝ
LEFÖ-IBF

01/796 92 98

KADIN SIÐINMA EVLERÝ (FRAUENHÄUSER)
AMSTETTEN

07472/665 00

BURGENLAND

02682/612 80

DORNBIRN

0517/55577

GRAZ

0316/42 99 00

HALLEIN

06245/80 261

INNSBRUCK

0512/ 580 977

INNVIERTEL

07752/717 33

HÝÇBÝR ÞEKÝLDE HAKLI GÖSTERÝLEMEZ.
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AVUSTURYA YARDIM KURULUÞLARI
KADIN SIÐINMA EVLERÝ (FRAUENHÄUSER)
KAPFENBERG

03862/279 99

KLAGENFURT

0463/449 66

KUFSTEIN

05372/ 636 16

LIENZ

04852/ 671 93

LINZ

0732/606 700

LAVANTTAL

04352/369 29

MISTELBACH

02572/50 88

MÖDLING

02236/ 465 49

NEUNKIRCHEN

02635/689 71

PINZGAU

0664/500 68 68

SALZBURG

0662/458 458

SPITTAL / DRAU

047 62/61 386

STEYR

07252/877 00

ST. PÖLTEN

02742/366 514

TIROL

0512/342 112

VILLACH

04242/31 0 31

VÖCKLABRUCK

07672/22 7 22

WELS

07242/678 51

VÝYANA Kadýn Sýðýnma
Evi Acil Yardým Hattý

01/05 77 22

WR. NEUSTADT

02622/88066

AÝLE ÝÇÝ ÞÝDDETE MARUZ KALANLARA YÖNELÝK DANIÞMA MERKEZLERÝ
BERATUNGSSTELLEN MÝT DEM SCHWERPUNKT GEWALT IN DER FAMILIE
KAPFENBERG

03862/279 99

ST. PÖLTEN

02742/366 514

VÖCKLABRUCK

07672/227 22

WELS

07242/452 93

VÝYANA

01/5123839

WR. NEUSTADT

02622/825 96
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IMPRESSUM
WIENER INTERVENTIONSSTELLE GEGEN GEWALT IN DER FAMILIE
1070 Wien, Neubaugasse 1/3, Tel: 01/585 32 88, Fax: 01/585 32 88-20
office@interventionsstelle-wien.at, www.interventionsstelle-wien.at
VEREIN AUTONOME ÖSTERREICHISCHE FRAUENHÄUSER
Informationsstelle gegen Gewalt
1050 Wien, Bacherplatz 10/4, Tel: 01/544 08 20, Fax: 01/544 08 20-24
informationsstelle@aoef.at, www.aoef.at
TEXT: Rosa Logar GESTALTUNG: Leocadia Rump und Vlado Kalajdzic
DRUCK: Berger, 3580 Horn
Gefördert aus den Mitteln des BM für Bildung und Frauen, des BM für Inneres und des BM
für Justiz.
4. überarbeitete Auflage: März 2014
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GÜVENLÝÐÝNÝZE DÝKKAT EDÝN!
„Eve Ayak Basma Yasaðý“ þiddete uðrayan kiþileri koruma ve þimdiye kadar
yaþadýklarý çevrede kalma olanaðý saðlamaktadýr. Bu önlemle, tam bir
güvenlik saðlanamayabilir. Tehlikeli durumlarda çocuklarýnýzla birlikte
evinizi terkedip, en azýndan tehlike geçinceye kadar güvenli bir ortamda,
örneðin Kadýn Sýðýnma Evinde kalmanýz gerekli olabilir. Ayrýlma ya da
boþanma döneminde þiddet olaylarý daha da artmaktadýr! Tehlikeyi arttýran
diðer faktörler þunlardýr: sürekli tekrar edilen þiddet, silah bulundurma,
tehdit etme, alkol ve uyuþturucu kullanýmý, hastalýk derecesinde kýskançlýk
ve sahip olma duygusu, saptýrýlmýþ namus ve þeref anlayýþý, genel olarak bir
þiddet eðilimi, iþsizlik, çocuða karþý kullanýlan þiddet, özellikle de üvey
çocuklara karþý kullanýlan þiddet!
Ayrýlmayý düþünüyorsanýz bunu güvenliðinizi gözardý etmeden planlamayý
unutmayýnýz. Herhalukarda profesyonel yardým ve destek alabileceðiniz
Danýþma ya da Müdahele Merkezlerine baþvurunuz (Bakýnýz, Avusturya
Yardým Kuruluþlarý Sayfa 12).

FRAUENHELPLINE KADINLAR ÝÇÝN
ACÝL YARDIM HATTI 0800/222 555
ÜCRETSÝZ VE 24 SAAT

P O L Ý S Ý M D A T
133 YA DA 112

