Bu günlerde Fotoğraflı - ve Vidiolu cep
telefonları kapış kapış gitmektedir.
Başlangıçta “zararsıs” diye düşünülerek yapılan
çekimler,
son
zamanlarda,
Şiddet-ve
Pornovidiolar, “Happy Slapping” gibi ve benzer
başka isimler altında, son derece hızla artalığa
yayılmaktadır, bu nedenle olaylar artık Polisi ve
Savcılığı ilgilendiren konu haline gelmiş
olmaktadır.
Konuylan ilgili Polis kısa ve öz olaraktan hukuki
durumu ve muhtemelen olacaklar hakkında
insanları bilgilendirmek, ve aynı zaman olayla
alakalı kişilere imada bulunmak ve yol
göstermek istemektedir.
Kişinin yaşı kaç olursa olsun Herkes için
yasak olanlar nedir...
 Şiddet gösterilerinin yapımı ve yayılması
(§131 StGB’CK) Ceza Kanununca yasaktır)
 Aşırı radikal gösterilerin medyada yayılması
( Mesale, Nazi sembolu, aşırı radikal yazılar
§§ 86, 86a, 130 StGB’CK) yasaktır.
 Yaşı 18 den küçük olan kişilere pornagrafi
teklif etmek,devir etmek bırakmak ulaşabilmesine imkan sağlamak ( §184 StGB’CK)
yasaktır.
 Yaşı 18 i aşmış yetişkin kişilere Đstenmediği
halde kendiliğinden pornografi
göndermek(§184 StGB’CK) yasaktır.
 yaşı 18 den küçük olan kişilere, Pornagrafi
göstertmek veyahutta Pornagrafinin
gösterildiği yer ve mekanlara girme ve
görme imkanı sağlamak (§184 StGB’CK)
yasaktır.

......Aman kendisi çekmiş şaka vidiosu olaraktan
Jakass daki gibi neresi tehlikeli bunun ne var
bunda - değilmi?
Mağdur ettiği kişiye doğrudan doğruya
saldırarak aşağıdaki suçları işleyenler
cezalandırılırlar,

 Böyle suçları teşvik edenler, suç işlemeye
yardımcı olanlar yada suç ortağı olanlar
cezalandırılmayı gerektiren suç işlemiş
olurlar.
Aykırı hareketden doğacak sonuçlar nedir?
Sonuçda Polis

 Farklı beden yaralama suçlarını işlemekten
(§§ 223 takiben StGB’CK)
 Kendi istediği bir şekilde cinsel kaderi
belirlemiş olmaktan (§§ 176 takiben StGB’CK)
 Cebir kullanarak zorlama suçlarını
işlemekten (§ 240 StGB’CK)
 Tehdit etme suçlarını işlemekten
(§ 241 StGB’ CK)
 Hakaret etme suçlarını işlemekten
(§ 185 StGB’ CK)
 Konut dokunulmazlığını bozma suçlarını
işlemekten ( §123 StGB’ CK)
Cezalandırılırlar.

 Cep telefonunu güvence altına alacaktır yada
el koyacaktır
 Anne ve babaya olayı bildirecektir ve onlara
hiç hoş olmayan sorular soracakdır.
 Suç ihbarında bulunacaktır.
 Muhtemelen daha başka deliller bulabilmek
için ikamet edilen konutu, çocuk odasını Arayacaktır, gerek görüldüğünde PC bilgi sayarı
değerlendirebilmek için güvence altına
alacaktır,
 ve olayı gençlik yardım dairesine
bildirecektir.

Her kim sadece filmini yada fotoğrafınıda
çekmiş olsa cezalandırılır:

Savcılık ve mahkeme tarafından gençlere
başka şeylerin yanı sıra aşağıdaki durumlar,

 Kişilerin bizzat kendisine ait olan özel
hayatlarının görüntüsünü çekerek ihlal
edenler (mesela okul tuvaletlerinde, yada
soyunma odalarında § 201a StGB ‘CK).
Ayrıcı: Kişi kendisi görüntülemese bile böyle
bir görüntüyü başkalarına verdiğinde yada
ama başkalarına verilmesini sağladığında
cezlandırılmayı gerektiren suç Đşlemiş olur.
(§§22, 23 Sanat Telif Kanununca)
 kendisine ait resim haklarına aykırı
hareketten
 Yardımdan kaçınmadan ( § 323c StGB’CK)

 Terbiye edici tedbir, yetiştirme tedbirleri
yada gençlik ceza evinde infaz olan cezalar
verilerek uygulanabilcektir Mesela: Sosyal
çalışma saatları, gençleri ve genç yetişkinleri
uslandırma amaçlı hapis cezaları gibi.

Uzun lafın kısası burda demek istenilen şey:
Cep telefonu ve PC bilgi sayar temelli
alıncaktır ve onları geriye almak için hiç bir
imkanın olmayacaktır.

Şahit olaraktan yada sır ortağı olaraktan
çok iyi düşünmen gereken şeyler, nedir...
 kendin mağdur olmak istermiydin daha
doğrusu Mağdurun ne durumda ne halde
olduğunu düşünebiliyormusun.
 Đşte bunun için sen, bu tür “eğlence”
olaylarına karşı olduğunu apaçık söylemediğin zamanmı, cesaretli ve güçlü olduğunu
göstermiş olacaksın.
 Bildiğin bir şey varsa bunu yetişkin kişilere
güvenerek anlatmıyacakmısın
 Aslında seninde bildiğin bir şey hakkında
anlatma yükümlülüğünün olduğunu bilmelisin
anlatmadığında (Yardımdan kaçınma § 323c
StGB’CK Ceza Kanunu geçerli olur)

Düşün bir kere
Her kim olayı sadece seyredip yardım etmediği takdirde, vuran kişeye yardım etmiş
olur.

Yayımcısı:
Bavyera Eyalet Kriminal Polis Dairesi,
SG 513- Tehlikenin önlenmesi için davranışlar hakkında
bilgilendirme
SG 524Şebeke araştırma dairesi..
Rechtl. Anm. Mit freundl. Gen des Hessischen LKA
Illustration. Z.t. Andrea Keller München
Türkische Übersetzung: Seval Graf, Hof
03/06-Ha

Kendin mağdur olduğunda ne yapmalısın.?
 Güvendiğin bir kişiye içini açıp olayı
anlatmalısın (Mesela, annene ve babana,
öğretmenine, okuldaki talebeler
temsilcisine).
 Poliste özel eğitim görmüş genç polis memurlar var onlara baş vurabilir konuşabilirsin.
 Had bir safhaya gelmiş tehlikeli durumlarda
hiç çekinmeden polisin numarası Notruf 110
acil yardım numarasını açarak olayı
bildirebilirsin.
 Aslında tehdit etmeler her gün meydana
gelen şeylerdir- aslında Đntikamdan
korkmak asılsıs olduğu için boşuna
korkulmaktadır yani neden korkucaksınki,
tam aksine durumu öğretmenin, annen baban
biliyorsa artık korkmak için bir sebeb
kalmamışdırki.
 Đstiyorsan sende bedava olan, derdine
yardımcı numara ^Nummer gegen Kummer”
olan 0800’111 0 333 numarayı arayabilirsin.
ulaşma zamanı Pazartesiden - Cumaya kadar
saat 15.00 den- 19.00 kadar
 veyahuta internet adresindeki
www.bke-jugendberatung.de. tasarlanmış
danışma yerlerine baş vurarak yardım
isteyebilirsin.
Ordan türk dilinde danışma yollarıyla ilgili
bilgiler edinebilirsin.

Hiç unutma.
“ Kim susarsa –

Hep Mağdur kalmaya mahkümdur”
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Şiddet vidioları
Pornagrafi
Anayasaya aykırı içeriklidirler
“Happy Slapping”

Ergenlik çağında
gençler ve genç
yetişkinler için
hazırlanmışdır.

