
Bizi hemen arayın! 

0031 (0)10-707 38 58 
 

   

 
© 2013, Durdu c.s. Advocaten BV  

 

 

Hollanda’da Yaklaşma 

ve Görüşme Yasağı 
(Straat- en contactverbod) 

Bize sık sık, kendilerini rahatsız eden eski eşlerine 
karşı ne yapabileceğini soran insanlar geliyor. Her 
gün hatta gece bile telefon ediliyor, kişinin yaşadığı 
sokağa veya evin kapısına geliyorlar ya da insanları 
tehdit ediyorlar. Bunun sonucu olarak mağdurlar 
kendilerini çok güvensiz hissediyorlar ve bu da ciddi 
psikolojik şikayetlere ve strese yol açıyor. 
 
Bu sorunun bir çözümü var: Yaklaşma ve/veya 
görüşme yasağı. Mağdur olarak, mahkemeden 
tacizciyi engellemesini talep edebilirsiniz. Mahkeme, 
bir sokak ve/veya görüşme yasağı koyabilir. Bu da, 
tacizcinin artık sizi ve çocuklarınızı rahatsız 
edemeyeceği anlamına gelir. Eğer bu yasağa 
uymazsa, para cezasıyla cezalandırılabilir veya hapse 
atılabilir. 
 
Eğer bir tacizciden muzdaripseniz ve bu nedenle 
kendinizi tehdit altında, güvensiz hissediyorsanız ya 
da çocuklarınızın güvenliği için endişeleniyorsanız, bir 
Yaklaşma/görüşme yasağı çözüm olabilir. 
 

Yaklaşma ve Görüşme Yasağı 

Prosedürü 

İnsanların eski eşleri tarafından rahatsız edilmeleri 
sıkça görülen bir durumdur. Mahkemeden çıkacak 
bir Yaklaşma ve/veya görüşme yasağı, bu insanlara 
karşı etkin bir koruma sağlayabilir. Tacizcinin belirli 
bir bölgeye gelmesi yasaklanır. Bu bölge belirli 
sokaklardan, parktan hatta bir belediyeden 
oluşabilir. 
 
Yaklaşma yasağının yanı sıra veya onun yerine 
görüşme yasağı da talep edilebilir. Bu şekilde 
tacizcinin mağdurla konuşması ve telefon etmesi 
yasaklanır. Bu yasak aynı zamanda e-posta, mektup 
veya faks aracılığıyla iletişim için de geçerlidir. 

Yaklaşma yasağı için iyi bir neden gerekir 

Yaklaşma yasağı veya görüşme yasağı keyfi olarak 
koyulmaz. Bunun iyi bir nedenin mevcut olması 
gerekir. Tacizcinin, sizin karşı çıkmanıza rağmen  

 
 
iletişim kurmaya çalışması, sizi tehdit etmesi veya 
başka bir biçimde sizi rahatsız etmesi iyi bir neden 
olabilir. Bu durumu doğrulayacak tanıklar olması 
önemlidir. Polise yapılan beyan ve ihbarlar da, bir 
Yaklaşma yasağı koymak için yararlıdır. 

Bir Yaklaşma yasağını nasıl talep edersiniz? 

Yaklaşma yasağı ve/veya görüşme yasağını 
mahkemede bir geçici duruşma aracılığıyla talep 
edebilirsiniz. Bu prosedür için bir avukata ihtiyacınız 
bulunmaktadır. Bizim avukatlarımız, ara davalar 
konusunda deneyim sahibi olup, Hollanda’daki tüm 
mahkemelerde ara dava açmaya yetkiliyiz.  
 

Hangi yaptırımları talep 

edebilirsiniz? 

1. Ceza: Tacizci eğer yasağı çiğnerse, bir ceza alır.  
2. Zor kullanma: Cezanın yanı sıra, zor kullanma  
yetkisi de talep edebilirsiniz.  
3. Hapsetme: Belirli durumlarda tacizcinin 
tutuklanması da talep edilebilir. 
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