
 

 

 
 
Ceza kararnamesi 
 
Ceza davasında, Dosya numarası 
 
Sanık  
 
 
aşağıdaki gibi hükmedilmiştir: 
 
1. Sanık aşağıdaki şekilde suçlu bulunmuştur: 
 
 Suçun unsurları bkz. ayrı liste / Tatartenliste Türkisch.pdf 

 Gereğince: İfa olunan suç unsurları 

 
2. Sanık aşağıdaki şekilde cezalandırılmıştır: 
 
 Cezai müeyyide 

Bilgi: uygula-
nan kanun hü-
kümlerini dik-
kate alın! 
 

 

- Madde 40, Madde 41, Madde 42 Fıkra 1, Madde 44 Fıkra 1 StGB 
(CezaKanunu): 

 Hapis cezası (gün). Hapis cezasının infazı (sayı) yıllık bir deneme 
süresi boyunca ertelenmiştir. 

- Madde 40, Madde 41 StGB: 
 Hapis cezası (gün).  

- Madde 34 StGB: 
 Günlük adli para cezası (tutar) CHF olmak üzere (sayı) gün için adli 

para cezası.  

- Madde 34, Madde 42 Fıkra 1, Madde 44 Fıkra 1 StGB: 
 Günlük adli para cezası (tutar) CHF olmak üzere (sayı) gün için adli 

para cezası. Adli para cezasının infazı (sayı) yıllık deneme süresi 
boyunca ertelenmiştir. 

- Madde 42 Fıkra 4, Madde 106 StGB: 
 Para cezası (tutar) CHF, kusurlu olarak ödenmemesi halinde (sayı) 

günlük hapis cezası (Madde 106 StGB).  

 
 Hürriyetten mahrum 

tutulma 
Cezai müeyyidenin hürriyetten mahrum tutularak itfa edilen kısmı ile 

 Ek ceza Bir başka karara ek olarak ek ceza (Art. 49 Abs. 2 StGB) 

 Birleştirilen cezaların 

tümü 
Bir başka karar / iptal edilmiş bir şartlı salıverme dikkate alınarak 
(Art. 46 Abs. 1, Art. 49 Abs. 1, Art 89 Abs. 1 StGB) 
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İptal edilmiş ve infaz edilebilir olarak beyan edilmiştir: 

(Strafbehörde) ceza makamının (Datum) tarihli kararı ile şartlı olarak ilam edilmiş (Anzahl 
Tagen/Wochen/Monaten) günlük/haftalık/aylık hapis cezası (Madde 46 Fıkra 1 StGB - Ceza 
Kanunu). 

(Strafbehörde) ceza makamının (Datum) tarihli kararı ile şartlı olarak ilam edilmiş günlük (Be-
trag) CHF olmak üzere (Anzahl) gün için adli para cezası (Madde 46 Fıkra 1 StGB). 

(Datum) tarihli adli karara göre geriye kalan (Anzahl) günlük hapis cezası ile şartlı tahliye 
(Madde 89 Fıkra 1 StGB). 

Cezalar birleştirilerek toplam bir ceza oluşturulmuştur. 

Cezanın infazı ayrı olarak fatura düzenleyen ilgili makam tarafından gerçekleştirilir. 

  

İptal edilmemiştir: 

(Strafbehörde) ceza makamının (Datum) tarihli kararı ile şartlı olarak ilam edilmiş (Anzahl 
Tagen/Wochen/Monaten) günlük/haftalık/aylık hapis cezası (Madde 46 Fıkra 2 StGB - Ceza 
Kanunu). 

(Strafbehörde) ceza makamının (Datum) tarihli kararı ile şartlı olarak ilam edilmiş günlük (Be-
trag) CHF olmak üzere (Anzahl) gün için adli para cezası (Madde 46 Fıkra 2 StGB). 

(Datum) tarihli adli karara göre geriye kalan (Anzahl) günlük hapis cezası ile şartlı tahliye 
(Madde 89 Fıkra 2 StGB). 

Bununla birlikte sanığa ihtarda bulunulmuştur ve (Anzahl) yıllık deneme süresi (Anzahl) yıl 
daha eklenerek uzatılmıştır. 

Müsadere (Madde 69 StGB) (Madde 70 StGB) Mahsup (Madde 442 Fıkra 4 StPO Ceza 
Muhakemeleri Usulü Kanunu). 

Mahkeme masrafları sanığa yüklenir (Madde 426 Fıkra 1 StPO). 
 
 
 
Buna göre sanık şunları ödemekle yükümlüdür:  
 

 Adli para cezası CHF  

 Para cezası CHF  

 İptalden doğan adli 
para cezası 

CHF  

 Masraflar CHF  

 Harç CHF  

 Çıkarılacak depozito CHF  

 Toplam CHF  
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İtiraz yolları  

Bu ceza kararnamesine karşı Madde 354 StPO uyarınca sanık ve diğer ilgili şahıslar, Basel-
Stadt Savcılığının Ceza kararnamesi bölümünde 10 gün içerisinde yazılı olarak itirazda bulu-
nabilir. İtirazlar gerekçelendirilmelidir; sanığın itirazı buna dahil değildir. Geçerli bir itirazın 
olmaması halinde ceza kararnamesi kesinleşmiş ve infaz edilebilir bir karar olur.  

Yazılı beyanlar, en geç sürenin son gününde ceza makamına teslim edilmeli veya onlara 
ulaşmak üzere İsviçre posta kurumuna, İsviçre'deki bir diplomatik makama veya konso-
losluğa ya da şahsın tutuklu olması halinde infaz kurumunun idaresine verilmelidir.  

Ceza kararnamesinin diğer kısımları tercüme edilmiş olarak sunulmaz! 
 


