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Mağduriyet Yardımı Yasası Hakkında Bilgiler  
 
1. Mağduriyet Yardımı Yasası nedir? 
  
23 Mart 2007 tarihli Ceza Fiillerinin Mağdurlarına Yardım Hakkındaki Federal Yasa (Mağdu-
riyet Yardımı Yasası, OHG, SR 312.5) 1 Ocak 2009 tarihinden itibaren şimdiye kadar yürürlük-
te olan 4 Ekim 1991 tarihli Mağduriyet Yardımı Yasası’nın yerine geçecektir. Bu yasanın hede-
fi, sözkonusu mağdurlara etkin yardım sağlamak ve onların hukuki durumlarını iyileştirmektir. 
Buna şunlar dahildir:  
 

 konuya uygun danışma ve rehberlik hizmeti 
 mağdurun korunması ve çıkarlarının ceza davasında temsil edilmesi 
 uygun düzeyde maddi ve manevi tazminat   

 
 
2. Mağduriyet Yardımı Yasası kimler için geçerlidir?  
 
Bu yasa uyarınca, bir suç fiili nedeniyle bedensel, cinsel ya da ruhsal bütünlüğü dolaysız şe-
kilde zedelenen her kişi (mağdur), failin tespit edilip edilmediğine ve kendisinin kabahatli dav-
ranışta (Md. 1 OHG) bulunup bulunmadığına bakılmaksızın yardım alır. Söz konusu ceza fiille-
ri arasında bedensel yaralama, öldürme, tecavüz, cinsel taciz, cinsel sömürü, ağır tehdit ve 
taciz, özgürlükten yoksun bırakma, rehine alma, yaralanma ya da ölümle sonuçlanan trafik 
kazaları. Kişisel onuru zedeleyici fiiller, darp, hırsızlık ya da dolandırıcılık, ceza fiilinin yalnızca 
dolaylı sonuçlarıdır ve kapsam dahilinde değildir. Mağdurun yakın akrabaları (örn. kişinin eşi, 
beraber yaşadığı kişi, ana baba ya da çocukları) bir suç fiilinin mağdurları haline geldiyse de 
mağduriyet yardımı hakkı doğabilir. Buna karşılık yakın akrabaların maddi ve manevi tazminat 
hakları sınırlıdır ve haklarını kendi başlarına talep etmek zorundadırlar. 
 
3. Mağdurun neye hakkı vardır?  
 
Danışma ve rehberlik  
Mağdurlar, resmen tanınan danışma yerlerinden birinden ücretsiz danışma hizmeti alma 
hakkına sahiptir. Bu yerler mağdurlara tıbbi, psikolojik, sosyal, maddi ve hukuki yardım sağlar 
ya da temin eder. Sağlanacak ya da başka yerlerden temin edilecek yardım acil yardım ya da 
uzun vadeli yardım biçiminde olabilir. Mağdurlar danışma yerleri tarafından ayrıca mağduriyet 
yardımı hakkında da bilgilendirilir. Acil yardımlara örn., acil barınak temini, hukuki olarak ilk 
tespitin yapılmasına aracılık edilmesi ya da geçici yardım temini dahildir. Pek çok durumda 
acil yardımlar, mağduriyet durumunun sonuçlarının aşılması için yeterli değildir. Bu durumda 
maddi koşullara bağlı olarak (gelir ve servet durumu göz önüne alınır) üçüncü şahısların daha 
uzun vadeli yardımları (psikoterapi, avukat giderleri, aile yardımı) için masraflar üstlenilebilir. 
Yardım payının devamına, başvuru üzerine Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi (Amt für für Ge-
sundheit und Soziales) karar verir. 
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Ceza davasında sahip olunan haklar  
Fail hakkında bir ceza davası açıldığı taktirde, her durumda mağdur daha iyi bir hukuki koru-
ma altındadır. Mağdur özel olarak şunları talep edebilir:  
 
• ceza duruşmasının kamuoyuna kapalı şekilde yapılması;  
• ceza duruşması boyunca fail ile karşılaşmasının önlenmesi;  
• tanık ya da bilgisine başvurulacak kişi olarak ifadesi alınacaksa, güvendiği bir kişinin refa-

kati; 
• cinsel bütünlüğe karşı işlenmiş bir suç durumunda, ifadesinin kendisiyle aynı cinsten bir 

kişi tarafından alınmasını talep edebilir. Genel olarak mahremiyet alanına ilişkin sorulara 
cevap vermeyi reddedebilir.  

 
 
Maddi ve manevi tazminat  
Mağdur ve yakın akrabalarının, mağdurun zarara uğraması veya ölümü halinde tazminat 
hakkına sahiptirler. (Md. 19 OHG). Belirli koşullarda, tazminattan bir avans da talep edilebilir 
(Md. 21 OHG). Uğranan zararın ağırlığı bunu gerekli kılarsa, mağdur ve yakın akrabalarının 
manevi tazminat hakları vardır (çekilen ızdıraba karşılık olmak üzere).   
 
Maddi ve manevi tazminat başvuruları, suç fiilinden itibaren beş yıl içerisinde yapılmalıdır, 
aksi taktirde hak zaman aşımına uğrar (Md. 25 OHG). Suç fiilinin işlendiği kanton yetkilidir 
(Md. 26 OHG). Suç fiillerinin yurtdışında işlenmesi halinde maddi ve manevi tazminat hakkı 
tanınmaz (Md. 3 OHG). 
 
 
4. Bir suç fiilinin mağduru neler yapabilir?  
 
Mağdur kişi suç fiilinden hemen sonra acil yardım hattı 117‘den polise haber verebilir ya da 
bizzat bir polis karakoluna başvurabilir. Sorgu sırasında polis, Mağduriyet Yasasına ilişkin en 
önemli bilgileri ve özellikle de Schwyz kantonundaki mağduriyet danışma yerinin adresini verir. 
Mağduriyet yardım yerlerinin mesai saatleri dışında da, Dargebotene Hand kuruluşuna ait 143 
numaralı hattan telefonla isim vermeden danışma hizmeti alınabilir. Bununla birlikte mağdur, 
suç fiilinden hemen sonra, devletçe tanınan danışma yerlerinden birine de başvurabilir.  
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