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Ebeveynlerin Bilgisine Sunulur 

Kızımız/Oğlumuz bir suç işledi 

Suç duyurusunda bulunulduktan sonra ne olur? 

Öncelikle tam olarak ne olduğunun açıklığa kavuşturulması gereklidir. Polis bu amaçla 
konuya ilişkin araştırma yapar, zarar görenleri sorgular ve diğer şahısların bilgisine 
başvurur. Bundan sonra sanık suçlandığı konulara ilişkin sorgulanır.  

Suçun işlendiği şüphesi sabitse polis suç duyurusuna ilişkin raporu Çocuk  Savcılığı‘na 
iletir. Çocuk Savcılığı  ise bu konuyu açıklığa kavuşturmak amaçlı bir soruşturma açar. 
Bu soruşturmada, suçun tam olarak nasıl işlendiğini, sanık veya sanıklar ve bu suçun 
işlenmesine yolaçan sebepler araştırılır. Buna ilaveten Savcılık sanığı veya sanıkları ve 
görgü tanıklarını sorgular ve yüzleştirme yapar. 

Aynı zamanda Çocuk Savcılığı şüpheli gencin kişisel durumunu araştırmakla 
hükümlüdür. Bu sebeple görüşmelere ebeveynlerde davet edilir. Gencin farklı bir 
eğitime yada terapiye ihtiyaci olduğu ortaya çıkarsa koruma önlemi düzenlenir. Çocuk 
Savcılığı aynı zamanda uygun bir ceza verir. 

Karar verilmesi ne kadar zaman alır? 

Polisin araştırmaları ve Çocuk Savcılığı‘nın soruşturması duruma göre uzun sürebilir. 
Konuya ilişkin bir kararın çıkması, ki yetişkinler ceza yasasında adı hüküm olarak 
geçer, birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. 

Alınan karardan memnun kalmazsak ne gibi seçeneklerimiz var? 

Karar ceza müzakkeresinde yazılı olarak kayda geçirilir. Ayrıca hukuki bilgilendirmede 
bulunulur. Esasında alınan karara 10 gün içerisinde itiraz etme hakkı mevcuttur. 

Bu suç kızımızın/oğlumuzun adli siciline işlenir mi? 

Bu sorunun cevabı detaylı bir şekilde ‘‘Adli Sicil Kaydı“ Broşürü‘nde bulunuyor („Straf-
register“). 

Kızımızın/oğlumuzun payına düşen masraflar nedir? 

Sanık bu işlenen suç esnasında herhangi bir zarara sebep olduysa bu zararı karşıla-
mak zorundadır (Tamir masraflarını karşılama, Yedek parça bulma vs.). Karşı taraf/ 
zarar gören taraf işlenen ağır bir suç nedeniyle manevi zarar gördüyse ve ya örneğin 
ağır yaralandıysa sanık manevi tazminat ödemek durumunda kalabilir. 

Ayrıca sanık mahkeme masraflarını karşılamakla hükümlüdür. Normalinde 140  İsviçre 
Frank‘ı (15 yaşın altındakilere 90 İsviçre Frank’ı fatura edilir) bir kereye mahsus fatura 
edilir. Buna yeni mahkeme masraflarıda (bilirkişi raporu vs. dolayısıyla) eklenebilir. 
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Biz ebeveynler neden sorumlu tutulabiliriz? 

Zararlar 

Yasal olarak ebeveynler çocuklarını korumakla hükümlüdürler. Bu görevlerini yerine 
getirmedikleri takdirde ebeveynler zararların karşılanmasından sorumlu tutulabilirler. 

Dava Masrafları 

Zararı karşılamak durumunda olan çocuktur, ki dava açılmasına sebep kendisidir ebe-
veynleri değil. Özel durumlarda ebeveynlerde dayanışma amaçlı masraflara dahil edi-
lebilinir. 

Koruma önlemi nedir ve bu ne anlama gelir? 

Bir genç kızımızın veya oğlumuzun özel bir eğitime veya terapiye ihtiyacı varsa cezaya 
ilaveten koruma önlemi kararı alınır. Dört faklı koruma önlemi vardır, ki bunların 
uygulama alanlarıda farklıdır: 

 Denetleme 

 Kişisel danışmanlık 
(Kişisel danışmanlık çerçevesinde örneğin aileye bir sosyal pedagog verilebilir 
veya günlük program uygulanabilir) 

 Ayakta tedavi 
(örneğin psikoterapi) 

 Bir yere yerleştirme (yatılı koruma önlemi) 

Bazı önlemler yüklü masraflara yolaçar, ki bu masrafların karşılanmasına ebeveynle-
rinde ortak olması zorunludur. Çocuk Savcılığı ebeveynlerin aylık gelirini ve varlık du-
rumunu göz önüne alarak ebeveynlerin ödemekle yükümlü olduğu aylık aidatları belir-
ler. 


