T. I- Neuchâtel
Soru 1:

Şimdiki eşimle burada ikinci evliliğimizi yaptık. Mevcut mallarımızı nasıl ayırabiliriz?

Eşiniz ile varlık paylaşımınızı düzenlemek için yaşadığınız süre aile hukukun mal rejimi kuralları
geçerlidir. Herhangi bir uygulama yapılmadıkça İsviçre Medeni Kanunu (ZGB/CC) Mad. 181 ele alınır.
Bu kanuna göre müktesep mallara münhasır ortaklık rejimi uygulanır, yani evlilik esnasında eğer iki
eşin de mal artışları olursa, boşanma sırasında paylaşılır. Farklı bir deyişle, evlilik öncesi elde edinmiş
mülkiyet boşanmada her eşin şahsına kalır.
Eşinizle beraber bir demirbaş defteri tutarsanız, evlilik öncesi mülk edinmiş menkullerinin
tespitini de kolaylaştırmış olursunuz. Ancak eşlerden birisi vefat ettiğinde, ilk evliliğinizden kalan
çocuklarınızı da ilgilendiren miras hukuku söz konusu olduğu için, size hem yaşamınız süresinde mal
rejiminizi hem de vefat anında geçerli olan noter tasdikli bir evlilik sözleşmesi ile vasiyetnamenin
hazırlandırılmasını tavsiye ederim. Bu konuda güvendiğiniz herhangi bir Türk veya İsviçreli notere
başvurmanız mümkündür.
__________________________________________________________________________________
Ö. S.- Bellinzona
Soru 2:
Ben iki senedir Bellinzona da meslek eğitimi yapıyorum. Kanaatimce yabancı düşmanı
olan patronuma karşı nasıl karşılık verebilirim?
İşyerinde yabancı düşmanlığına karşı mücadele etmek mağdurlar için son derece zordur.
Hukuken ırkçılığa karşı size yardımcı olabilecek ve sadece medeni iş hukukunu kapsayan İsviçre
Borçlar Kanunun (OR/CO) 19., 20., 328., 328b, 336. Maddeleri ve İsviçre Medeni Kanunun (ZGB/CC) 2.
Maddesi mevcuttur. İşyeriniz kamuya açık bir yer ise, İsviçre Ceza Kanunun (StGB/CP). 261. Maddesi
söz konusu olabilir. Hakaretler ise aynı ceza kanunun. 173. ve 177. Maddesinde ele alınır. Ancak
yaptığınız her girişimde patronunuz asılsız gerekçelerle ve dayanaksız sebeplerle iş hayatınızı
zorlayabilir. Bu konuda hem müdafaa haklarınızdan feragat etmeden ve hem de işinizi tehlikeye
atmadan bir girişimde bulunabilmeniz için çok dikkatli olmanız gerekiyor.
Konuyu detaylı bir şekilde ırkçılığa karşı mücadele eden uzman sivil toplum kuruluşlarına
danışmanızı tavsiye ederim. Bu tür sivil toplum kuruluşlarına, Federal İçişleri Bakanlığın Irkçılığı
Yenme Uzman Şefliği’nin (Fachstelle für Rassismusbekämpfung / Service de lutte contre le racisme)
ulaşmak için internet sayfasından size en yakın olan kurumu bulabilirsiniz. Bu konudaki uzman sivil
toplum kurumları ırkçı ifadelerde bulunan kişilerle, ilk başta irtibat kurmanızı ve sizi inciten sözlerini
kırıcı ve ırkçı olarak nitelendirdiğinizi dile getirmenizi tavsiye eder. Bu durum yetersiz kalırsa bir üst
yetkiliye başvurmanızı ve ırkçı ifadelerde bulunan bireylerin işyeri huzurunu bozduklarını öne sürerek
şikâyette bulunmanızı önerirler. Eğer buda yetersiz kalırsa tahkim ya da en son çare olarak resmi
makamlara şikâyet etmeniz gerekebilir. Meslek eğitiminde bulunduğunuz için meslek okulunuzda da
güvendiğiniz bir rehber öğretmenine sığınmanızı tavsiye ederim, bu öğretmenler bu tür konulara vaka
oldukları için işyerlerine gidip sözlü olarak sorunun gidermesinde girişimde bulunurlar.

