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Şiddeti Durdurun !
Aile içi şiddet durumunda evden uzaklaştırma ve eve girme yasağı
konusunda bilgiler – Hukuki tedbirler
1. Ocak 2007 tarihinden itibaren Kanton Aargau Polisi şiddet uygulayan kişileri evden
uzaklaştırabilir ve eve geri dönmelerini 20 güne kadar kesinlikle yasaklayabilir. Böylelikle aile içinde
ve eşler arasında şiddetin devam etmemesi sağlanmış olur.
Polisin koyduğu eve dönme yasağı süresince, evden uzaklaştırılan şahıs; ailesinin, eşinin veya birlikte
yaşadığı hayat arkadaşının yaşadığı daireye, binaya ve bina çevresine giremez, oralarda dolaşamaz.
Şiddet uyguladığı şahıs kendisini affetse ve izin verse dahi eve geri dönemez. Yasağı çiğnemesi duru
munda ise para cezası ile cezalandırılır.

Şiddete mağruz kalan kişi için:
Polisin müdahalesinden sonra hanede şiddet konularında başvuru merkezi (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) sizinle ilişkiye geçer, bir danışma hizmeti sunar ve konuya uygun bir yetkili
kurumu size önerir. Bu hizmet ücretsizdir.
İşlenmiş bir suç söz konusuysa mağdur yardımı talebinde bulunma hakkına sahipsiniz. Bu durumda – isteğe bağlı olarak – kimlik bilgileriniz doğrudan mağdur danışma merkezi`ne (Beratungsstelle
Opferhilfe Aargau Solothurn) iletilir. İlgili danışman sizinle ilişkiye geçer ve yapılacaklar konusunda size yardımcı olur. Siz, polisin aracılığı olmadan, kendi başınıza da bu danışma merkezini
arayıp b ilgi alabilirsiniz (Tel. 062 835 47 90). Bu hizmet de ücretsizdir. Eğer polisin koyduğundan
daha uzun süre korunmak istiyorsanız, bulunduğunuz bölge mahkemesine yapabileceğiniz başvuru
hakkında da; mağdur danışma merkezi sizi yönlendirecek ve bilgilendirecektir. Mahkemeye
yapılabilecek bu başvuru, henüz polisin koyduğu yasak bitmeden yapılmalıdır.
Evden uzaklaştırılan şahıs, kendisine konan yasağı çiğnerse; hemen polisi aramalısınız (Tel. 117).
Kendinizi evinizde güvende hissetmiyorsanız; arkadaş, akraba ya da altdaki kurumlardan b irine
sığınıp kendinizi güvene alabilirsiniz: Kadın sığınma evi (Frauenhaus, Tel. 062 823 86 00),
ZwüscheHalt (Tel. 079 558 85 79, şiddete maruz kalmış erkekler ve çocukları için sığınma evi).

Şiddete başvuran kişi içindir:
Şiddet bir çözüm değildir. Polisin müdahalesinden sonra hanede şiddet konularında başvuru merkezi (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt Aargau) sizinle ilişkiye geçer ve sizi kısa bir danışma
görüşmesi için davet eder. Yetkili bir kişiyle birlikte gelecekte şiddetten kaçınmanız için nelere
ihitiyaç duyduğunuz açıklığa kavuşturulur. Polisin müdahalesinden önce de danışma merkezine
başvurabilirsiniz (Tel. 062 550 20 20). Bu kısa danışma ücretsizdir ve gizli tutulur.
Şiddete başvuranlar ayrıca şiddet konusunda bir eğitim programına katılabilir veya kişisel bir
danışma hizmetinden yararlanabilirler. Her iki hizmet de küçük bir ücret karşığında sunulur.
Hanede şiddet konularında başvuru merkezi sizi ücretsiz olarak bilgilendirir ve ihtiyaç duymanız
halinde seçeceğiniz hizmete ulaşmanızı sağlar. Çok geç olmadan gerekli desteği almayı ihmal
etmeyiniz.
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Adresler:
Aile ici şiddet durumlarında size yardım edebilecek kurumların adreslerini
bu broşürün sonunda bulabilirsiniz.

