Hukuki imkanları

Danışma büroları

Alman devleti sürekli taciz olaylara, şiddet
eylemlere ve takiplere kanun ile karşı geldi
(Gewaltschutzgesetz).

 Kadınlar için danışma yeri

Nisan 2007`den beri „takipci tacizcilik“ (Stalking)
ceza kanuna göre bir suçdur (§ 238
Strafgesetzbuch).
Neticede: sıkıcı takipci tacizcilik uygulayan kişi
polisçe gözaltina alinip ve adliye tarafından
cezalandırılabilir.
Yasal haklarınızdan faydalanın:
 Yasal

adımlar için örneğin polisin mağdur
koruma memuru veya bir avukat ile
danışabilirsiniz. Gereğince şiddet mağduru
yardımı (Gewaltopferhilfe) „WEISSER RING e.V.“
masrafları karşılıyabiliyor.
 Polise ihbarda bulunun.
 Yargısal görüşme yasağı için yetkili adliyeye
başvurun.
 Polise ihbarda bulunduğunuz takdirde elinizdeki
butün kanıtları örneğin mektup, e-mail veya
telefonkayıtlarını görevli memura teslim ediniz.
Takipci tacizciliğine şahit olan tanıklarınızın
isimlerinide polise iletiniz.
 238 sayılı ceza kanuna göre başarılı bir ihbar için
yaşam tarzının bu olaydan dolayı ağır bir
engelleme oluşduğu ispat edilmesi gerek. Sağlık
durumunuzun kötüleşdiğini örneğin bir doktor
raporu ile kanıtlayabilirsiniz.
 Tacizden dolayı sağlık sorunlar yasadığınız
takdirde, doktora gidiniz. Hastalığınız doktor
tarafından onaylandığı takdirde, almiş
olduğunuz raporu mahkeme karşısında kanıt
olarak kullanabilirsiniz.
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Takipci tacizcilik (Stalking) nedir?
Bir çok kişi takipci tacizcilik mağduru kalmıştır.
„Stalking“ ingiliz bir kelimedir, anlamı “sinsice
izlemek”e geliyor.
Mağdurun çoğu kadin, takipci tacizcilik uygulayanların
ağırlıklı olarak erkektir. Bu takip ve taciz etmeler
çoğunlukla uzun müddet sürüyor. Zamanla sıklığı ve
şiddetide çoğalabilir. Takipci tacizcilik mağdurlarin
yaşam tarzını ağır engelleyebilir üstelikde strese ve
korkuya yol açabilir.
Herkez takipci tacizcilik eden (Stalker) olabilir:
 eski

eş, tanıdık
 komşu, iş arkadaşlar
 tamamen tanınmayan …
Takipci tacizcilik edenler (Stalker):
 mağdurların

hayatına tutunuyorlar
 mağdurların günlük hayatini üstlemek ve zor ile denet
uygulamak istiyorlar
 mağdurları korkutmak ve sıkıştırmak için musallat
oluyorlar
 gerceği şaşırmışlar
 suçu mağdurların üstüne atıyorlar
Takipci tacizciligin bicimleri:
 her

gündüz ve gece vaktinde telefon açmak
kurmak
 sürekli mesaj, mektup veya e-mail göndermek
 mağdurları yayan veya araba ile takip etmek
 hediyeler göndermek
 istenmeyen mal teslimi siparişe vermek
 maddi hasar vermek
 eve izinsiz girmek
 mağdur kişiyi tehdit etmek veya ona karşı şiddet
kullanmak
 küfür etmek ve iftira atmak
 pusu

Takipci tacizciliğe (Stalking) mağdur
kalanlar nasil savunabilirler?
Takipci tacizcilik aşk ile bir ilgisi yoktur. Sırf
mağdurlara zor ve denet uygulamak istiyorlar.
Takipci tacizciliğe mağdur kalanlar erkenden bu
tacize karşı çıkmaları ve yardım almaları lazım.
Esas itibariyle konu budur:
 erken müdahale

edin
 tutarlı temas sakının
 olayları belgeleyin
 takipci tacizciliği çevrenizde duyurun
 yardım ve destek alın
Takipci tacizciliğe karşı davranış tavsiyeleri:
 Yanlış

anlaşılmayacak biçimde ona karşı ilginiz
olmadığını ve onun sizi rahat bırakmanızı söyleyin
yanlız bir kez (!) ve mümkünse tanıklar arasında
söyleyin. Ondan sonra onu tamamen
görmemezlikten gelin. Reddetdiğiniz takdirde
kendisi sizin ona ilgi gösterdiğinizi düşünüyor.
 Sürekli gercekleşen terör aramalarını ispat etmek
ve suçluyu yakalamak için telefon şirketinizden sizi
arayan her telefonnumarasını kayıt etmelerini
(almancası: Fangschaltung) isteyiniz
 Stalker ile konuşmayın ve onu sesinden
tanıdığınızda telefonu çabuk kapatınız.
 Telefon görüşmelerini kayıta almak için evinize
telesekreter bağlayınız
 Takipci tacizcilik edene telefon görüşmeleri kayıta
aldığınızı söyleyin. Cünkü gizliden yapilan kayıtlar
ne ceza davasında nede hukuk mahkemelerde
usulünde delil olarak kabul ediliyor.

 Size

yapılan stalkinge karşı günlük tutun.
Stalkernın size ne yapdığını, ne gönderdiğini ve
bildirdiğini belgeleyiniz. Belgeleri emin bir yerde
saklayın ve tanık olarak mahkemede kulanınız.
E-mail ve mektupları okumamanızı tavsiye
ediliyor. Suçlunun sizin istemediğiniz halde size
ne bildirmek istediğini ve bu size ne kadar
yıpratıcağını kendi kendinize sorun.
 Eski postalarınızı ve özel eşyalarınızı çöpe
atmadan önce tanınmaz veya okunmaz hale
getiriniz.
 Ailenizi, tanıdıklarınızı, patronunuzu ve iş
arkadaşlarınızı bu olaydan bilgilendirin çünkü
çevreniz sizi koruyabilir.
 İkinci bir telefon bağlantısı sizin için yararlı olup
olmadığını düşününün. Telefon şirketinizden gizli
numara isteyiniz ve numaranızı yalnız en
yakınlarınıza veriniz.
 Beklemediğiniz hediyeler ve posta paketleri
kabul etmeyiniz.
 Bir danışma bürosuna gidin ve takipci tacizcilik
edene karşı gelmek için her hukuki imkanları
değerlendiriniz.
 Stalker sizi tehdit ederse polisi çağırın. Araba ile
sizi takip ederse hemen en yakın polis merkezine
gidin.
Kendinizi savunun!
Stalkerlar davranışları ile suç işliyorlar.

Bu el ilanı şu teşebbüs „ŞiddetDur - Kadinlara karşi
şiddeti durdurun“ üzerine Gütersloh ilçesi tarafından
düzenlemişdir.

