
En yakınınızda bulunan polis karakolu

En yakınınızda bulunan polis müdürlüğü

Belediyeniz sınırları içerisinde ceza davasında 
gençlere yönelik yardım yerleri

En yakınınızda bulunan hukuk danışmanlığı

En yakınınızda bulunan mahkeme

Suç işlendikten sonra ne olur?
Gençler için ceza muhakemesinin seyiri…

Aydınlatma Dairesi- Suçlu Çocuk ve Gençlere yönelik Önlem Alma Ağı SPI vakfının projesidir ve Berlin Eyaletinin Eğitim, Gençlik ve Aile Senatosunun desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Yapım Fata Morgana Yayını, Yayınlama tarihi: 11/2019

Gençler işledikleri suçu telafi etmeye çalışabilirler. Bu durumda 
dava kapatılabilir. Telafi yoluna gitmek isterseniz ‘kaçınmak yolu ile 
kurtulma danışması’ veren bürolarındaki sosyal hizmet görevlileri 
yada ceza davalarındaki gençlere yardım etmek üzere çalışan ele-
manlar size açıklama getirip yardım edebilirler. Her biri sır saklama 
mükellefiyeti altında bulunmaktadır.

Savcılık gençlik mahkemesine verilen davaların açması konusun-
da karar vermektedir.

Bazan da dava açılmadan evvel tekrar bir görüşmeye çağırmaktadır.

Savcılık da kamu davasının mecburiliği prensibinden yükümlüdür.

Ebeveynler, arkadaşlar, bir avukat yada bir gençlik dairesinde görevli 
bir sosyal hizmet çalışanı ise de sanığı destekleyebilmektedir.

Gençlik yardımı ceza davasında hem danışma verir ve hem de 
dava boyunca ilgilenmektedir.

Görevliler mahkeme duruşmasında da halihazırda bulunmaktadır.

Gençlerin yaşam durumları ve gelecekle ilgili görüş açıları hakkında 
bilgi vemektedirler.

Avukata mı ihtiyaç var?

Bazan bu soruyu mahkeme yanıtlamaktadır.

Avukat sır saklama mükellefiyeti altında bulunmaktadırlar.

Ayrıca ücretsiz hukuk danışmanlığı alma olanağı bulunmaktadır.

Mahkeme duruşması çok önemlidir.

Duruşmada bir çok insan bulunabilir. Mahkeme kararı verir, kararı 
bildirir ve kararı tekrar açıklar.

Kararın sonuçları mutlaka yerine getirilmelidir!

Yoksa zorlayıcı tedbirlerle karşı karşıya kalırsınız.

YAYINL AYAN: 
Stiftung SPI | Clearingstelle – Netzwerke zur Prävention von Kinder- und Jugenddelinquenz
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Ceza yasası nedir? 

www.gesetze-im-internet.de

Polis soruşturma yapar. Tam olarak ne olduğunu ve kimin tarafından 
ne yapıldığını ortaya çıkarmakla yükümlüdür.

Soruşturma süresinde başka suçlardan haberdar olursa, bunları da 
araştırmak zorundadır.

Buna kamu davasının mecburiliği adı verilir.

Ek malzeme ve bilgiler web 

sitemizde bulunmaktadır


