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Karmaşık mı? 
Basitleştirilmiş 

açıklamalar!

ÇOCUK  
CEZA DAVALARI
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Giriş

Bir çocuk ceza davasının seyri çok karmaşık olabilir 
ve böylelikle anlaşılması zor olabilir. Her biri belirli bir 
işlevi olan birçok insan davaya katılır.  
Polisten veya adaletten (savcılık ve mahkeme) posta 
alan genç bir kişi bazen nasıl davranması gerektiğini 
bilemez. Bu broşürde, bir çocuk ceza davasıyla ilgili ko-
nuları mümkün olduğunca basitleştirerek birçok önemli 
bilgiyi açıkladık. 

Bu broşürün yanı sıra, çocuk ceza davası sürecini farklı 
şekillerde konu eden başka materyaller de vardır. Bun-
lar bazen daha ayrıntılı ve bazen daha kısa olabilir. Bu 
konudaki tüm bilgi ve danışma hizmetleri ücretsizdir. 
Lütfen bu konudaki açıklamalar için broşürün sonuna 
bakınız. 

Bu yazıda, şahısların erkek ve kadın formlarını değişimli 
olarak kullanmaya veya ikisini birden adlandırmaya ka-
rar verdik. Her durumda tüm cinsiyetleri kastettiğimizi 
bildirmek isteriz
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Cezai suç nedir? 

Almanya’da genel bir ceza kanunu mevcuttur (StGB). 
Bu kanun kitabında Almanya’da cezalandırılabilecek 
birçok eylem bulunmaktadır. Bununla birlikte, için-
de suç içeren başka özel kanunlar da vardır (örneğin 
Karayolu Trafik Kanunu - StVG - veya Narkotik Suçlar 
Kanunu - BtMG -). Cezalandırabilirlik, bu eylemlerin 
yasak olduğu anlamına gelir. Bu suçları işleyen ya da 
işlemeye çalışan herkes cezalandırılabilir. Bu eylemlere 
ayrıca »suçlar« denir.

Ayrıca, cezalar beklenen cezanın en fazla ne kadar 
yüksek olabileceğini de öngörür. Yetişkinler tarafından 
cezalandırılabilecek her şey, gençler için de cezalan-
dırılır. Suç işleyen çocuklar ve gençler için başka bir 
kanun daha var. Buna Gençlik/çocuk Yargı Yasası (JGG) 
denir.

Çocuk Mahkemesi Yasası nedir?

Yetişkinlere yönelik ceza kanunlarından farklı olarak, 
eğitim kavramı Çocuk Mahkemesi Yasasında ön plan-
dadır. Bu, sadece suçun değil, aynı zamanda failin veya 
failin durumuna ve koşullarına da özel dikkat gösteril-
mesi gerektiği anlamına gelir. Tüm eylemlerin, çocuk 
ya da genç kişinin gelecekte ceza almadan yaşayabil-
mesine etkisi vardır. Bu nedenle, Çocuk Mahkemesi 
Yasası gençlerin »cezalandırılması« ile değil, öncelikle 
»eğitim« ile ilgilidir. 
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Çocuk Mahkemesi Yasası  
kimler için geçerlidir?

14 Yaşın altındaki çocuklar cezalandırılamaz. Bu, onla-
rın bir çocuk ceza hâkimi tarafından mahkûm edileme-
yeceği anlamına gelir. Bununla birlikte, eylemlerinin suç 
olduğunu anlamaları gerekir ve ayrıca polis tarafından 
soruşturmalar yapılır. »Gençler« 14 ila 18 yaş arası 
çocuklar gençtir. Onlar için, daima Çocuk Mahkemesi 
Yasası geçerlidir. »Ergenler« 18 ila 21 yaşları arasın-
daki gençlerdir. Her bir vakada, JGG’ye veya yetişkin 
cezalarına göre değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 
ele alınır. 

Çocuk yargılama  
işlemlerine katılımcılar

»Çocuk cezaları« kavramı, polis soruşturmasından 
mahkeme kararına kadar geçen bütün süreci ifade 
eder.

Çocuk yargılamalarında çok fazla kişi yer almaktadır, 
Örneğin:
• Suç işlediğinden şüphelenilen genç/çocuk; 
• zarar gören bir veya daha fazla kişi;
• Şahitler;
• Polisler;
• Savcılar;
• Sosyal hizmet uzmanları ve sosyal hizmet uzmanları;
• Savunucuları ve avukatları;
• Hâkimler ve jüri üyeleri;
• Hâkimler.

Bu katılımcıların hepsinin çocuk adalet sisteminde çok 
özel bir rolü yerine getirir.
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Suçlanan/Sanık mı yoksa davalı mı?

Suç işlediğinden şüphelenilen kişiye »şüpheli« veya 
»suçlanan« denir. Mahkemenin ana kararlarının açılma-
sına karar vermiş olan kişi, sanık olur. Günlük hayatta, 
failler genellikle »suçlanan« veya »şüpheli« kişi olarak 
adlandırılır - bir sanığın masum olduğu varsayımı (ma-
sumiyet karinesi) , bir mahkeme kendi suçu olduğuna 
karar verene kadar geçerli kalır.

Mağdur mu yoksa Kurban mı?

Bir »mağdur« bir suçtan zarar görmüş kişidir. Bir 
mağdur örneğin, bisikleti ezilerek imha edilmiş bir sınıf 
arkadaşınız veya malları çalınan bir dükkân olabilir. Bir 
mağdur örneğin, bisikleti ezilerek imha edilmiş bir sınıf 
arkadaşınız veya malları çalınan bir dükkân olabilir. 
Günlük yaşamda, suça maruz kalan kişiye »mağdur 
taraf« yerine, »kurban« denilmektedir, ancak burada da 
bunun böyle olup olmadığına karar verilmesine karar 
verilir. Bir mağdur olarak sınıf arkadaşı polise şikâyet 
edebilir. Polis şikâyet dilekçesini almak zorundadır. 
Mağdur taraf her zaman suça tanık olur (Cep telefonu-
nu elinden almak suçtur). Bu kişi duruşmaya çağrıla-
bilir. Bununla birlikte, bir mağdur olarak, kendisini ya 
da ailedeki bir kişiyi suçlayan birisi hiçbir şey söylemek 
zorunda değildir. Suçun mağduru olanlar (müşteki), 
desteğe ihtiyaç duyarlar. Arkadaşlara, aileye, sosyal 
hizmet uzmanlarına veya diğer güvenilir kişilere ek ola-
rak, tavsiye ve destek sunan birçok merkez vardır.
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Polisin yasaları uygulama prensibi

Kolluk kuvvetleri (polis ve devlet yetkilileri) olası bir 
suçu öğrenirse, soruşturma başlatmaları gerekir. Buna 
yasallık ilkesi ya da soruşturma zorunluğu denir. Buna 
bir örnek: Bir öğrenci, bir okul etkinliğinde bir polis 
memuruna, arkadaşının birkaç hafta önce gizlice bir 
sınıf arkadaşının fotoğrafını çektiğini ve internette kötü 
yorumlarla fotoğrafı yayınladığını söyler. Şimdi polis 
harekete geçmeli ve soruşturmalıdır. Polisin, bu olası 
suç için suçlayıcı ve hafifletici delil ve bilgileri top-
laması gerekmektedir. Eğer sanık sorgulama için 
polise çağrılırsa, oraya gidebilir ancak mecbur de-
ğildir. Bu nedenle önce polise ne söyleyeceğini düşü-
nebilir ve ne olduğunu kontrol etmelidir. Bu kararda, 
bir güvenilir kişi veya örneğin, ceza yargılamalarında 
(JuHiS) / çocuk mahkemesi yardım kurumunda 
(JGH) görevli gençlik sosyal yardım uzmanı 
(JGH) ona yardımcı olabilir. Polisin öğrendiği 
her şeyi savcıya verir.

Polisin gözaltına alması/tutuklaması

Bazı durumlarda, polisin şüphelileri önceden gözaltına 
almasına/tutuklamasına izin verilmektedir. Genelde 
ertesi gün sonuna kadar onu nezarethanede/gözaltında 
tutabilir. Bu tür bir içeri alma (hürriyetten yoksunluk), 
sanığın hapiste yatacağı ya da hapse gireceği anla-
mına gelmez! Polis, şahsın kimliğini, yani isimlerini, 
doğum tarihini ve ikamet ettikleri yeri belirleyemediği 

takdirde, insanlar tutuklanır veya gözaltına alınır. 
Veya mağdurlar aracılığıyla başkalarına karşı 
tehlikeli olma durumu varsa veya daha fazla 

suç işleyebilecekse, kişi daha uzun süre alıko-
nulabilir. Bu durumda savcılığın talebi üzerine 
şahıs, soruşturma Hâkiminin huzuruna, gerekirse 
nöbetçi mahkemeye çıkarılmak zorundadır. Bu 

mahkeme tutuklama emri çıkartabilir. 
Sonra çocuk/genç gözaltına alınır. 
Ancak bunun, kaçma riski, delilleri 
karartma riski (örneğin kanıtların 

imha edilmesi) veya özellikle ciddi 
bir suç işleme şüphesi gibi belirli 

nedenleri olması gerekir.
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Savcı, soruşturmanın sona ermesine 
(takipsizliğe) veya ayrıştırma/yönlen-
dirme işlemine karar verir 

İşlenen her suç yargılanmaz. Savcı, davayı askıya alıp 
almayacağına karar verir, çünkü örneğin, herhangi bir 
suç yoksa veya deliller sanığın suçu işlediğine kesin 
olarak yetmiyorsa. Buna ek olarak, savcılık ve soruş-
turmayı durdurma/ vazgeçme imkânına da sahiptir. 
Örneğin: Ayrıştırma ve yönlendirme önlemi alındıktan 
sonra. Yönlendirme işleminde, bir sanık bir sosyal 
hizmet uzmanı tarafından tavsiyeler alır ve destekle-
nir. Sanık suçu işlediğini kabul ettiğinde, ortaya çıkan 
zararın nasıl telafi edilebileceği veya telafi edilebileceği 
konusunda ortak bir değerlendirme yapılır. Bir uzman 
çalışanla yapılabilecek bir olay örneği, bir evin duvarına 
yasadışı grafiti yapmaktır. Ancak telafi etmenin daha 
birçok farklı yolu vardır. Suçlanan kişilerin, verdikleri 
zararı telafi etmek için yasal işlemler (mahkeme) öncesi 
yaptıkları her şey, işlem üzerinde olumlu bir etki sağlar.

Ancak, sadece hasarı gerçekten yapmışlarsa bir şeyleri 
telafi etmeleri gerekir. Emin değillerse uzmana danış-
malıdırlar.
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Savcılık dava açıyor  
 

Eğer mevcut deliller suçlama için yeterli ise savcılık 
suçlayıcı bir iddianame hazırlar. Bundan sonra sa-
nıklar (çocuklar/gençler ve ebeveynleri) mektup ile 
bir iddianame yazısı alır. İddianamede tam olarak ne 
olduğunu okumak ve anlamak çok önemlidir. Doğru ve 
uygun olmayan konular not edilerek yazılmalıdır. Bu 
iddianameye belirli bir süre içinde yazılı şekilde cevap 
gönderilmelidir. »Sanıklar« iddianameyi ciddiye almalı-
dır. Bundan sonra ne yapacaklarını bilmiyorlarsa destek 
aramak akıllı bir iş olacaktır.

Cezai işlemlerde gençlik refahı / 
gençlik Adli Yardım Kurumu (3GH) bir 
görüşmeye davet eder

Cezai işlemlerde gençlik refahı çalışanları aynı zaman-
da çocuk mahkemeleri olarak da adlandırılmaktadır. 
Bu kurumlar dava açmazlar ve savunma yapmazlar, 
sadece gençlik bürosunda çalışan sosyal çalışanlardır. 
Gizliliğe tabidirler ve raporlarında mahkemeye yalnızca 
süreç için önemli olan konuları söylerler. Bununla bir-
likte, mahkeme daha fazla bilgi edinmek isterse tanık 
olarak çağrılabilirler. O zaman bildiklerini söylemeleri 
gerekebilir.

Görevleri: 

1. Çocuk/Genç şüpheli ve sanıklara ve ebeveynlerine 
yargılanma sırasında danışmanlık hizmeti vermek.

2. Tüm mahkeme işlemleri boyunca refakat ve destek 
olmak.
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Daha mahkeme tarihinden önce, sanıklar ceza yar-
gılamalarında gençlik refah hizmeti kurumundan bir 
mektup alırlar. Bu yazıda, bir görüşmeye davet edilirler. 
Konuşma sanıklar hakkında daha fazla şey öğrenmek 
için yapılır..

Sosyal hizmet uzmanları aşağıdakilere benzer  
sorular sorar:
1. Nasıl yaşıyorsun?
2. Ailenle ilişkiniz nasıldır?
3. Okul nasıl gidiyor?
4. İddia edilen suç nasıl oldu?
5. Aile içerisinde iddia edilen suç hakkında konuşmalar 

yapılıyor mu?
6. Sizi destekleyen kimse var mı?

Konuşma isteğe bağlıdır. Bu görüşmeden sonra, gençlik 
refahı servisi cezai takibat için yazılı bir ifade hazırlar. 
Bu yazı mahkeme ve savcılık için düzenlenir. Sonuç 
olarak, görüşme özetlenir ve mahkemeye sanık hak-
kında daha ayrıntılı bir görünüm verilir. Ek olarak, ceza 
yargılamasında gençlik yardım bürosu, bir eğitim teklifi 
gerekip gerekmediğini ve bunun bir anlam ifade edip 
etmediğini açıklığa kavuşturur.
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Her insanın mahkemede savunması için 
bir avukat (kadın/erkek avukat) tarafından 
temsil edilme hakkı vardır

Bazı durumlarda, yasa bir savunma avukatı bulundurul-
masını zorunlu kılar. Bu durumda mahkeme suçlanan 
kişi için bir zorunlu (ücretsiz) savunma avukatı görev-
lendirilir. Bu yasal bir haktır. Şüpheli veya sanık ken-
disi de bir avukat bulabilir. Yasal bir hak bulunmadığı 
durumlarda, yasal temsilcinin gerekli ve ödenebilecek 
durumda olup olmadığı, arkadaşları, ebeveynleri veya 
cezai işlemlerde gençlik sosyal yardım hizmetleri ile 
birlikte dikkate alınmalıdır.

Bu arada: Berliń in birçok semtinde gençler için ücret-
siz yasal destek hizmetleri mevcuttur!

Bir Hâkim veya bir Hâkime  
dava duruşmasını başlatıyor

Mahkemedeki esas duruşmada hâkim, iddia edilen suç-
lamaların doğru olup olmadığını inceler. Bunun için tüm 
kanıtları ele alarak bir izlenim edinmelidir. 

Şimdi bu duruşmaya dâhil olan tüm kişiler mahkemede 
olmalıdır. Duruşma sırasında tanıklar da tekrar dinlene-
bilir. Savcı, savunma avukatı ya da yan dava avukatı da 
sorular sorabilir. Sanıklar, yargılama sırasında iddialar 
hakkında yorum yapma olanağına sahiptirler. Bu, hâ-
kime, suçu işlemediklerini, reddettiklerini veya suçtan 
pişman olduklarını açıklamak için bir fırsat olabilir. 

Hâkim tüm delilleri görüp dinledikten sonra, sosyal hiz-
met uzmanı, cezai takibatta gençlik refahı servisi olarak 
hâkime raporunu verir. Daha sonra, Cumhuriyet savcısı 
yargılamanın sonucunu değerlendirir ve mahkemenin 
görüşüne göre neyi yargılaması gerektiğini sorar. Şimdi 
artık mahkeme bir karar vermek zorundadır.
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Yargıçlar bazen karmaşık bir hukuk dili konuşurlar. Bu 
nedenle: bir şeyin anlaşılmaması durumunda sorunuz! 

Bu arada: Eğer Almanca konuşamıyorsanız, tüm hukuki 
işlem adımlarında hazır bulunması gereken bir tercü-
man bulundurmanız gerekir. Özellikle bir çocuk/genç 
ceza muhakemesi uygulaması gibi zor bir konuda her 
şeyin mümkün olduğunca anlaşılması çok önemlidir.

Görgü tanıkları /şahitler dinleniyor

Birçok mahkeme davasında tanıklara ihtiyaç duyul-
maktadır. Böylece mahkeme suçun gerçekten nasıl bir 
şekilde oluştuğunu anlayabilmektedir. Tanıklar polis, 
savcıların ve mahkemenin bir vakayı anlamasına veya 
netleştirmesine yardımcı olan önemli kişilerdir. Şahit-
lerle ilk önce polis tarafından irtibata geçilir. Polisten 
bir mektup alırlar. Bu yazıda belirli bir olay hakkında 
polise bir şeyler söylemeleri gerektiği yazar. İsterlerse 
tanıklar da kendilerini yazılı olarak ifade edebilir veya 
hiç ifade vermezler.

Eğer bir tanık savcılıktan bir mektup alırsa, termin, 
gün ve saatinde gitmeli ve bir ifade vermek mecburi-
yetindedir. Bu aynı şekilde, polisin sizi mahkemedeki 
duruşma tarihine davet etmesi ve bu talebin (celp) 
Cumhuriyet Savcısı adına yapıldığına işaret etmesi 
durumunda da geçerlidir. Fakat hiçbir zaman kendisini 
zor duruma sokacak ve bu yüzden kendinizi suçlayacak 
şeyler söylemeyiniz.
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Hâkimler ve hakimeler ve jüri üyeleri 
birlikte mahkemeyi oluşturur

Sık sık mahkeme esas duruşması, daha sonra tek 
başına dava hakkında karar veren bir çocuk hâkimi 
önünde gerçekleşir. Bazen de, yargıca hâkim olmayan 
iki kişi eşlik eder, bunlar hukuk mesleğinden değildir. 
Bu kişiler çocuk ceza davası meselelerinde daima bir 
erkek ve bir kadındır. Bunlara jüri üyeleri (Schöffe) 
denir. Bu mahkeme heyeti ile hep birlikte »mahkeme« 
kurulmuş olur. Ayrıca jüri üyeleri sanık ve tanıklara 
dava duruşması sırasında sorular sorabilir. Mahkeme 
heyetindeki jüri üyeleri, sanığı suçlu olarak mahkûm 
edip etmeme konusunda aynı hâkim gibi oy kullanma 
hakkına sahiptir. 

Mahkeme, hüküm veya karar ile sonlandırılabilir. Bir 
karar, bir suçlu kararı veya bir beraat (serbest bırakma) 
kararı şeklinde olabilir. Bir karar mahkeme sonunda 
ilam edilir (açıklanır). Karar, duruşma sonunda sözlü 
olarak söylenir ve ifade edilir. Kararın açıklanması anın-
dan itibaren, sanık »temyiz« veya »revizyon« (istinaf) 

başvurusunda bulunmak için bir hafta süresi vardır. Bu, 
kararın daha yüksek bir üst mahkeme tarafından tekrar 
incelenebileceği anlamına gelir. Bunun nasıl işlediği bir 
avukata danışılmalıdır.

Mahkemedeki ilandan  
bir ay içinde karar  
sanığa yazılı  
olarak gönderilir.
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Mahkemeden hangi  
tepki/sonuç beklenir? 

Çocuk Ceza Davaları -JGG çerçevesinde aşağıdaki olası 
sonuçlar çıkabilir:

1. Eğitim Kuralları
Bu durumda, örneğin mahkûm olan kişinin düzenli 
olarak okula gittiğini, çalıştığını ya da bir sosyal eğitim 
kursuna gittiğini kanıtlaması gerektiği anlamına gelir. 
Eğer yaralı kişiye bir tazmin ödemeye ve zararını karşı-
lamaya çalışırsa, fail-mağdur tazminatına başvurulur.

2. Disiplin tedbirleri
Bu, örneğin hâkimin vereceği bir uyarı olabilir. Veya 
verilen zararın mümkün olduğu kadar iyi bir şekilde 
tazmin edilmesi veya yaralanan tarafa kişisel bir özür 
dilenmesi şartı getirilebilir. 

Ayrıca gençlerin tutuklanması da söz konusu olabilir. 
Bu, gençlik hapishanesinde dört hafta boyunca geçici 
bir gözaltına alınarak yatılması şeklindedir.

3. Gençlik hapis cezası
Bir gençlik hapis cezası uygulanırsa, en az altı ay ve 
en fazla on yıl hapishanede yatılır. Bu süre sadece çok 
ender cinayet vakalarında (Ceza Kanunu (StGB) 211. 
Maddesi uyarınca) - ve ancak mahkûm olan kişi suçun 
işlendiği tarihte genç bir yetişkin ise, 15 yıla kadar 
uzatılabilir. İki yıla kadar hükmedilen gençlik cezaları 
ertelenebilir. 

Çocuk/genç hapis cezaları ertelenmez ise veya uzun 
sürecek çocuk hapis cezaları şeklinde hüküm giymiş 
ise, tutuklanan kişi hapishaneye, yani erkekse çocuk 
gözaltı merkezine, kız ise kadınlar cezaevine gider. 
Çocuk cezası ertelenirse, mahkûm olan kişinin hap-
se girmesi gerekmez. Ancak mahkemeye başka suç 
işleyeceklerini göstermeleri gerekir. Bu şartlı tahliyede 
(denetimli serbestlik), öncelikle mahkeme tarafından 
belirlenen bir süre için kendinizi »kanıtlamanız« gerekir.
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Tecil Yardımcıları hayata  
tutunmak için yardım eder.

Denetimli serbestlik süresi boyunca, mahkûm olan 
kişiye bir tecil yardımcıları (denetim memuru veya bir 
denetim memuresi de denir) atanacaktır. Bu kişile-
re, hükümlülerin düzenli aralıklarla rapor vermeleri 
gerekmektedir. Denetimli serbestlik memurları, suçsuz 
bir yaşam sürmeleri için ve yaşamlarındaki sorunları 
çözmek için gençlerle birlikte çalışır. Denetimli serbest-
lik memurları gizliliğe tabidir. Ancak eğer mahkeme 
daha fazla bilgi edinmek isterse, onlar da tanık olarak 
çağrılabilir. Ancak, denetimli serbestlik halinin iyi gidip 
gitmediği konusunda mahkemeye geri bildirimde bulu-
nur. Eğer mahkûm olan şahıs, denetimli serbestlik sü-
resi boyunca başka bir suç işler ise veya mahkemenin 
denetimli serbestlik süresi boyunca verdiği herhangi bir 
şart veya talimatı ihlal ederse, hapse girebilir.
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Mahkeme süresince  
toplanan verilere ne olur?

İlgili her bölüm, ilgili kişileri bu kişi hakkında topla-
dıkları ve sakladıkları veriler hakkında bilgilendirmek-
le yükümlüdür. Tüm bilgiler için kayıtların silinmesi 
gereken son tarihler vardır. Bazen bunun için şahsen 
başvurmanız gerekebilir. Gençlik hapis cezası mahkû-
miyeti Federal Merkez Adli Siciline girilir. Bu sicilden 
elde edilen bilgileri (Sabıka kaydı belgesi) olarak bazen 
gençler iş başvurularında ihtiyaç duyabilir. Bu belgede, 
bir çocuk hapis cezası, ancak denetimli serbestlik veya 
belirli cinsel suçlar nedeniyle ertelenmediği takdirde 
bulunur. Diğer mahkûmiyetler arşiv adli siciline yazılır 
ancak Federal Merkez Adli Sicil Kaydına yazılmaz. Ayrı-
ca bunlar Sabıka kaydı belgesin de de görünmez. 

Saklanan veriler hakkında nereden bilgi alınacağı 
hakkında bilgi, her birimden veya veri koruma görevli-
sinden alınabilir.

 
Weitere Informationen 

Diğer bilgiler.  
Burada, gençlik ceza mahkemelerindeki yargılama 
süreci ve gençler için hukuki danışmanlık hizmetleri 
hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz. 
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