FGM700
Kadın Sünneti (KS)
Koruma Emirleri
Beni nasıl koruyabilirler?
Eğer KS'ye maruz kaldığınızdan veya tanıdığınız birisinin KS’ye maruz kaldığından
veya kendinizin veya tanıdığınız birisinin KS'ye maruz kalma riski altında
olduğundan endişeliyseniz, bu broşür, bir KS Koruma Emrinin size nasıl yardımcı
olabileceğini açıklamaktadır. Kimlerin bu emir için başvuru yapabileceğini, ne
yapmanız gerektiğini ve başvurunuz mahkemenin eline geçince ne olacağını
açıklamaktadır.

KS nedir?
Kadın Sünneti (KS), kadın dış genital organının kısmen veya tamamıyla alınması
veya kadın dış genital organında tıbbi olmayan nedenlerle meydana gelen diğer
yaralanmalarla ilgili prosedürleri kapsamaktadır. KS'nin hiçbir faydası yoktur; kızlara
ve kadınlara birçok açıdan zarar vermektedir.
Sağlıklı ve normal kadın genital dokusunun alınmasını ve dokuya zarar verilmesini
içerir ve bu sebepten dolayı, kızların ve kadınların vücutlarının doğal işlevine
müdahale eder. Bu uygulama, aşırı ağrıya sebep olur ve çocuk doğumu sırasında
zorluklar ve aynı zamanda çocuğa zarar verme de dahil derhal ortaya çıkan çok
sayıda uzun vadeli sağlık sonuçlarına yol açar.
KS, "klitoris kesimi", "sünnet" veya "kadınlığa başlama" gibi birçok isimle bilinir.
Kızların veya kadınların KS'ye maruz bırakıldıkları yaş, bağlı oldukları topluma göre
muazzam derecede farklılık gösterir ve gerek Birleşik Krallık'ta gerekse yurtdışında
meydana gelebilir. Prosedür, kız yeni doğduğunda, çocukluk veya ergenlik
döneminde, evlilikten hemen önce veya ilk hamilelik esnasında gerçekleştirilebilir.
Ancak vakaların çoğunun 5 ila 8 yaşları arasında meydana geldiği düşünülmektedir
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ve bu sebepten dolayı bu yaş grubundaki kızlar yüksek risk altındadır.

KS, Birleşik Krallık'da yasa dışıdır. Uygulama, İngiltere, Galler ve Kuzey İrlanda'da
2003 Kadın Sünneti Kanunu kapsamında ve İskoçya'da 2005 Kadın Sünneti Yasağı
Kanunu (İskoçya) kapsamında yasa dışıdır. 2003 tarihli kanun kapsamında eğer bir
kimse, kendi dış genital organını kesmesi için bir kıza yardımcı olma veya
yurtdışında, Birleşik Krallık dışından bir kimseye bir kızın dış genital organını
sakatlama işlemi sırasında yardım etme de dahil bir kız veya kadının dış genital
organının tamamını veya bir kısmını sakatlarsa, suç işlemiş sayılır.

Bir KS Koruma Emri bana nasıl yardımcı olabilir?
Bir KS Koruma Emri, aşağıdaki durumlarda size yardımcı olabilir:
• KS riski altında olduğunuza inanıyorsanız,
• Hâlihazırda bir KS'ye maruz kaldıysanız veya
• KS riski altında olan birisini tanıyorsanız.
KS Koruma Emirleri, her bir duruma özeldir ve siz veya KS riski altında olan kişiyi
korumak amacıyla yasal olarak bağlayıcı şartlar içerirler. Mahkemeler, korumanın
derhal yürürlüğe girmesi için acil bir durumda bir emir verebilir.
Mahkeme, aşağıdaki amaçlarla bir KS Koruma Emri verebilir:
• Sizin veya KS riski altında olan bir başkasının korunması
• Sizi veya KS maruz kalmış bir başka kadının korunması amacıyla
KS Koruma Emirleri için başvurular; polis soruşturmaları, diğer cezai kovuşturmalar
veya aile mahkemesindeki diğer adli kovuşturmalarla aynı zamanda yapılabilir. Bir
mahkeme emrine itaat etmeyen bir kimse, mahkemeye itaatsizlikten dolayı iki yıla
kadar hapis cezasına çarptırılabilir ancak KS Koruma Emrini ihlal de, azami beş yıl
hapis cezası ile ceza gerektiren bir suçtur.
Bir emir için nerede başvuruda bulunabilirim?
Bir KS Koruma Emri için başvuru, İngiltere ve Galler'de bir Aile Mahkemesinde
yapılabilir. Birçok mahkeme merkezinde başvuruda bulunabilirsiniz. Bu tür
başvurularla ilgilenen mahkeme merkezlerine ait bir liste bu broşürün sonunda yer
almaktadır.
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Kimler bir emir için başvurabilir?
• Emir tarafından korunacak kişi
• İlgili üçüncü taraf veya
• Mahkemenin izniyle, herhangi bir diğer kişi.
İlgili Üçüncü Taraf, Adalet Bakanı tarafından diğerlerinin adına başvuruda bulunmak
için belirlenen bir kişidir.
Yetişkinler veya çocuklar (18 yaşının altındakiler), KS Koruma Emri için başvuruda
bulunabilir. Çocuklar, kendilerine yardımcı olması için bir 'temsilci'ye sahip olabilir
ancak bir yasal temsilcileri varsa veya mahkeme kabul ederse, temsilciye sahip
olmak zorunda değildirler.

Eğer mahkemeye gelme konusunda endişeliyseniz
Endişelerinizi başvuru formunuza yazın veya talebinizi Mahkeme Hizmet
Müdürüne yazılı olarak iletin; aksi takdirde başvurunun görülmesi gecikmeye tabi
olabilir.
Mahkemeler, aşağıdakileri sunabilir:
• Ayrı mahkeme bekleme odaları,
• Ayrı mahkeme giriş ve çıkışları veya
• Gözdağı verilmiş tanıklar için mahkeme binasına kolay erişim sağlamak
amacıyla mahkeme binası alanında oto park.
Bazı mahkemelerde aynı zamanda tanık koruma olanakları da mevcut olabilir.

Eğer duruşma salonunda tanıklık etme konusunda endişeliyseniz
• Endişelerinizi mahkemeye başvuru formunuzda belirtin. Mahkeme, uygun
davranışın ne olduğuna karar verecektir ve aşağıdaki tedbirlerin alınmasını
emredebilir:
• Tanıkların, mahkemede davalıları görmemesini temin etmek için paravanlar
(bu tür bir durumda davalılar KS prosedürünü ayarladığı iddia edilen kişi veya
kişilerdir). Tanığın davalıları ve davalıların, ifade verdikleri sırada tanığı
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görmesini engellemek için tanık kürsüsünün etrafına paravanlar yerleştirilir.
• İfadenin video ile kaydedilmesi. Bu, duruşmadan önce kaydedilmiş olan
tanıkla yapılmış bir sorgunun duruşma sırasında tanığın ana ifadesi olarak
gösterilmesini sağlar; tanığın, hâlihazırda söylemiş olduğu şeyi tekrar
söylemesi gerekmez ancak eğer gerekirse, çapraz sorgu için hazır olmak
durumundadırlar.
• Tanığın, duruşma salonu dışından ifade vermesini sağlayan canlı TV/video
bağlantıları. Bu, tanığın başka bir mahkeme binasında başka odadan veya
tamamen farklı bir binadan bir TV bağlantısı aracılığıyla ifade vermesini
sağlar. Tanık, duruşma salonuna gelmese de, mahkemede hazır bulunan
kişiler, ifade veren tanığı TV monitörlerinden görür.
Her bir durum için neyin uygun olduğuna mahkeme karar verir. Mahkeme, aşağıdaki
ilave olanakları sağlayabilir:
• Eğer bir engelliğiniz bulunuyorsa ve yardıma veya özel olanaklara gereksinim
duyuyorsanız, ne tür bir yardımın mevcut olduğunu öğrenmek için lütfen
mahkemeye danışın. Mahkeme merkezleri ve telefon numaralarını içeren bir
liste bu broşürün sonuna yer almaktadır.
• Eğer İngilizce bilmiyorsanız ve bir tercümana gereksinim duyuyorsanız,
konuştuğunuz dil ve diyalektinin belirlenip bir tercümanın ayarlanması için bu
durumu mahkemeye bildirmeniz gerekmektedir.

Ücreti ne olacak?
Kendiniz veya bir başkası için bir KS Koruma Emri başvurusunda bulunmak
amacıyla mahkemeye ödenecek bir mahkeme ücreti söz konusu değildir. Benzer bir
şekilde, sizin durumunuzla bağlantılı olarak mahkeme tarafından yapılacak, aşağıda
belirtilenler gibi herhangi bir ilave işlem ile ilgili olarak da bir mahkeme ücreti söz
konusu değildir:
•
•
•

Bir başvurunun değiştirilmesi veya iptal edilmesi için başvuru,
Mahkemenin, emri ihlal eden kişi hakkında nasıl bir işlem yapması gerektiğini
göz önünde bulundurması için Aile Mahkemesine yapılacak başvurular veya
Mahkeme icra memurunun emri tebliğ etmesi için yapılan talepler.
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Yasal yardım alabilir miyim?
Evet. Yasal yardım, emirlerin ihlali nedeniyle mahkemeye havale de dahil bir KS
Koruma davasında temsil edildiğinizde mevcuttur. Bir avukat veya bir Hukuk
Merkezinin üyesi veya Vatandaş Danışma Bürosu, davanızın makul olup olmadığı
konusunda size tavsiyede bulunabilecektir. Yasal yardım hakkında daha fazla bilgi
ve bir yasal danışmana nasıl ulaşabileceğiniz hakkında daha fazla bilgi online olarak
www. gov.uk/legal-aid adresinden veya 0845 345 4 345 (Pazartesi'den Cuma'ya
9.00 ila 18.30 arasında) numaralı telefondan mevcuttur.

Kendim, bir KS Koruma Emrine başvurabilir miyim?
Evet ya da bunu sizin için yapması için bir avukata başvurabilirsiniz. Eğer kendiniz
başvuruda bulunursanız, ilgili formları doldurma ve ifadeleri hazırlama ve kendinizi
mahkemede temsil etme konusunda hazırlıklı olmalısınız.
Eğer formları doldurma konusunda yardıma ihtiyacınız varsa, ancak size yardımcı
olabilecek bir arkadaşınız veya akrabanız yoksa, bir avukat ile veya Vatandaş
Danışma Bürosu ile görüşmelisiniz. Mahkeme personeli, mahkeme prosedürlerini
açıklamak suretiyle yardımcı olabilirler ancak bireysel davaların esasları hakkında
yasal tavsiyede bulunamaz veya olası sonuç hakkında tavsiye veremezler.
Hangi formlara ihtiyacım olacak?
Kadın Sünneti (KS) Koruma Emri (Form FGM001) için bir Başvuru formuna
ihtiyacınız olacak. Eğer bir başkasının adına başvuruda bulunmak amacıyla
mahkemenin iznine ihtiyacınız varsa, FGM006 Formunu - Kadın Sünneti (KS)
Koruma Emri için bir Başvuruda bulunma izni Başvurusu - doldurmanız gerekecek.
Bu formların hepsi ücretsizdir. Bunları, KS Koruma Emirleri başvuruları ile ilgilenen
herhangi bir mahkeme merkezinden (bu mahkeme merkezlerinin bir listesi bu
broşürün sonunda yer almaktadır) edinebilir veya formları
hmctsformfinder.justice.gov.uk adresindeki web sitemizden indirebilirsiniz.

Bir KS Koruma Emri için başvuruda bulunma
Eğer emir tarafından korunacak kişi veya ilgili bir üçüncü tarafsanız (Adalet Bakanı
tarafından belirlenmiş) FGM001 formunu - Kadın Sünneti (KS) Koruma Emri için
Başvuru - doldurmalısınız. Formun nasıl doldurulacağı hakkında daha fazla bilgiyi
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Form FGM001'in arka kısmında bulabilirsiniz. Adı geçen tüm davalılara tebliğ edilmesi için
başvuru formunun yeterli nüshasına ihtiyacınız olacaktır.
Başvuru, örneğin, sizin veya risk altında olan kişinin KS'ye maruz bırakılmak üzere
yurtdışına götürülmesini engellemek amacıyla, mahkemenin sizi veya KS riski altında olan
kişiyi nasıl korumasını istediğinizle ilgili detayları içermelidir.
Başvuru, KS riski altında olduğunuza inanmanıza yol açan herhangi bir konuşmaya ait
detayları içermelidir.
Eğer adresinizi veya davalılara gönderilecek başvuru formunda adı geçen herhangi bir
kimsenin adını ifşa etmek istemiyorsanız, Form C8 Gizli Adresi'i doldurmalısınız. Bu formu,
bu broşürde listelenen mahkeme merkezlerinden veya hmctsformfinder.justice.gov.uk.
adresindeki web sitemizden edinebilirsiniz.
Eğer korunması talep edilen bir kişi adına başvuruda bulunuyorsanız, Form FG006'yı
doldurmalısınız.
Bir emir için başvuruda bulunma amacıyla mahkemenin izninin istendiği, Kadın Sünneti
(KS) Koruma Emri için bir Başvuruda bulunma izni başvurusu.
Eğer başvurunun, acil bir durumda (aşağıya bakınız), davalılara bir bildirimde
bulunulmaksızın görülmesini istiyorsanız, bir ifade vermeniz gerekecektir.
Acilen bir emrin çıkarılmasına ihtiyacım varsa ne yapmalıyım?
Mahkemeden, başvurunuzu derhal göz önünde bulundurmasını ve davalılara herhangi bir
belge tebliğ edilmeksizin bir emir çıkarmasını isteyebilirsiniz. Bu, tek taraflı veya bildirimsiz
emir olarak bilinir.
Eğer hâkim tarafından bildirimde bulunulmaksızın bir emir çıkarılırsa, mahkemeye çıkmak
için tarafınıza bir duruşma tarihi verilecektir. Hâkimin, bir emir çıkarıp çıkarmama
konusunda karar vermeden önce ilgili tüm tarafları dinleyebilmesi için, davalılar kendilerini
bu duruşmada temsil edebilecektir.
Eğer bildirimsiz bir emir çıkarılması için başvuruda bulunuyorsanız, doğruluk beyannamesi
de da dahil olmak üzere bir ifade vermelisiniz. Eğer kendi kendinizi temsil ediyorsanız,
neden korumaya ihtiyacınız olduğunu açıklayan yazılı bir ifade vermelisiniz ve başvuru
Formunuz FGM001 ile birlikte mahkemeye ibraz etmelisiniz. Doğruluk beyannamesi,
aşağıdakileri belirtmelidir:
Bu [tasdik edilen belgenin adı] belgesinde beyan edilen olguların [doğru olduğuna
inanıyorum] [ (başvuru sahibi veya başvuruda bulunan her kimse) doğru olduğuna
inanmaktadır]:
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Formları doldurduktan sonra ne yapmalıyım?
Doldurulmuş formları ve nüshalarını mahkemeye posta aracılığıyla veya şahsen
ibraz etmelisiniz. Başvurunuzu e-posta aracılığıyla da gönderebilirsiniz.
Formları mahkemeye teslim ettikten sonra ne olur?
Mahkeme, formları kontrol ettikten sonra size FGM Koruması için bir Adli
Kovuşturma Bildirimi verecektir.
Emir (Form FGM002). Burada, hâkim huzurunda gerçekleştirilecek olan
duruşmanızın tarihi yer alacaktır.
Formda belirtilen tarihte mahkemeye çıkmak sizin yararınızadır. Davayı kendi bakış
açınıza göre açıklamanıza yardımcı olacak herhangi bir ifadeyi mahkemede
sunmaya hazırlıklı olmalısınız.
Başvuru formu (FGM001 veya FGM006) ve Adli Kovuşturma Bildirimi (FGM002)
gerek davalılara gerekse diğer kişilere tebliğ edilmelidir. Eğer size bir avukat
yardımcı oluyorsa, formlar, tebliğ etmeleri için kendilerine gönderilecektir.
Mahkemeden, belgeleri sizin için tebliğ etmesini isteyebilirsiniz. Mahkeme, bunun
için sizden bir form doldurmanızı isteyebilir. Mahkeme, bundan sonra,
başvurunuzun bir nüshası ve diğer belgelerin mahkeme icra görevlisi tarafından
tebliğ edilmesi için gerekli düzenlemelerde bulunacaktır.
Elektronik başvurular

Eğer başvurunuzu e-posta aracılığı ile ibraz etmeyi düşünüyorsanız, doldurulmuş
başvuru formunun sadece bir nüshasını bu kılavuzun sonundaki mahkemelerle ilgili
bilgi kısmında yer alan adrese göndermeniz yeterlidir.
Elektronik belge, bir imza içermelidir veya doğruluk beyannamesi kısmına bir isim
yazılmalıdır. Mahkemenin daha sonradan görmeyi talep edeceği imzalı orijinal
belgenizi muhafaza etmeniz gerekecektir.
Saat 16.00'dan sonra e-posta aracılığıyla gönderilen başvurular, bir sonraki iş
gününe kadar işleme konulmayacaktır.
Eğer belgeleri kendim tebliğ edersem ne yapmalıyım?
Birisinin (örneğin, bir tebliğ memuru) herhangi bir duruşma veya talimat
duruşmasına ait bir bildirim ile birlikte başvuru formunun (FGM001 veya FGM006)
bir nüshasını davalıya, yani adli kovuşturmaya konu olan kişiye (başvuru sahibinin
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kendisi değilse) ve mahkeme tarafından talimat verilmiş olan herhangi bir kimseye,
başvurunun görüleceği duruşma tarihinden en geç 2 gün öncesine kadar tebliğ
etmesi için gerekli düzenlemelerde bulunmalısınız. Ancak, mahkeme, bu süreyi
azaltabilir.
Belgelerin tebliğ edilmesini müteakiben bir Tebliğ Beyannamesi (Form
FL415) doldurarak mahkemeye ibraz etmelisiniz. Form FL415, kime tebligatta
bulunulduğunu, belgelerin kendilerine
nasıl ve nerede, hangi gün ve saatte verildiğini belirtir. Bu formu, bu broşürde
listelenen mahkeme merkezlerinin herhangi birinden veya
hmctsformfinder.justice.gov.uk. adresindeki web sitemizden edinebilirsiniz.
Eğer tebligatta bulunulacak kişilerin adreslerini bulamıyorsanız veya tebligattan
kaçındıkları görünüyorsa, mahkemeden, ilgili belgeleri başka bir yöntemle tebliğ
etmesini talep edebilirsiniz (örneğin, bir iş yerinde).
Duruşmada ne olacak?
KS Koruma Emri başvurusu için duruşma, mahkeme, aksi yönde talimat vermedikçe
ki bu durumda bu kayda geçirilir, özel bir oturumda (buna normalde 'gizli celse'
denilir) gerçekleştirilecektir. Mahkeme, örneğin, destek için bir arkadaş veya
bağımsız tavsiye gibi mahkemede diğer insanların hazır bulunmasına izin verebilir.
Başvuru sahiplerinden, mahkemede sözlü ifade vermeleri istenebilir. Duruşmanın
süresi, davanın karmaşıklık derecesi ve davalıların davaya itiraz edip etmediklerine
göre değişir.
Hakim, her iki tarafın görüşlerini anladıktan sonra aşağıdaki kararlardan birisine
varabilir:
•
•

•

•

Siz ve tüm davalılar hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları. Hangi ilave
bilgileri sağlamanız gerektiği tarafınıza bildirilecek.
Daha fazla bilgiye ihtiyaç duydukları ancak, ilave tüm bilgiler sağlanana kadar
kısa vadeli ('geçici') bir emir çıkarmaya hazır oldukları. Tarafınıza yeni bir
duruşma tarihi, geçici bir emir verilecek ve hangi ilave bilgileri sağlamanız
gerektiği hakkında bilgilendirileceksiniz.
Mahkemenin, süreç sonunda davayı tekrar göz önünde bulunduracağı belirli
bir süre için bir emir çıkarmaya hazır oldukları. Tarafınıza yeni bir duruşma
tarihi ve mahkeme emrinin bir nüshası verilecek veya
Bir emir çıkarmaya hazır oldukları yönünde karar vereceklerdir. Mahkeme,
belirli bir süre için bir emir çıkarabilir veya emir, tarafınızca, davalılarca veya
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mahkemenin kendisi tarafından değiştirilene veya iptal edilene kadar süresiz
bir şekilde yürürlükte kalabilir. Emrin bir nüshası tarafınıza verilecektir.
Duruşmadan sonra ne olacak?
Eğer mahkeme bir KS Koruma Emri çıkardıysa, başvuru sahibi, emrin bir nüshasını
ve herhangi diğer mahkeme belgesini davalılara, adli kovuşturmanın konusu olan
kişiye (eğer başvuru sahibinin kendisi değilse) ve emirde adı geçen herhangi başka
bir kişiye uygulanması makul olarak mümkün olan en kısa süre içinde tebliğ eder.
Mahkemeden, belgeleri sizin için tebliğ etmesini isteyebilirsiniz (yukarıya bakınız).
Emri, aynı zamanda, emrin, davalılara ve mahkeme tarafından talimat verilen
herhangi diğer kişilere tebliğ edildiğini veya kendilerinin, emrin şartları hakkında
bilgilendirildiğini gösteren beyanname ile birlikte polise de tebliğ etmelisiniz.
Mahkeme tarafından başka bir polis karakolu belirlenmediği müddetçe emir ve
beyanname, emir tarafından korunan kişinin adresine en yakın polis karakoluna
teslim edilmelidir. Mahkemeden, belgeleri sizin için tebliğ etmesini isteyebilirsiniz
(yukarıya bakınız).
Emri değiştirmek, uzatmak veya iptal etmek istersem ne olur?
Daha sonra, bir KS koruma emrinin değiştirilmesi, uzatılması veya iptal edilmesi için
bir başvuruda bulunabilirsiniz. Form FGM003'ü - Kadın Sünneti (KS) Koruma
Emri'nin değiştirilmesi, uzatılması veya iptali için başvuru - doldurmanız gerekecek.
Davalı emre uymazsa?
Bir KS Koruma Emrinin ihlali durumu, Aile Mahkemesi'nde veya bir ceza
mahkemesinde yargılama yoluyla ele alınır.
2003 Tarihli Kadın Sünneti Kanunu'nun 2. Listesi'nin 1. Bölümünün 7(1) paragrafı
kapsamında, ihlalin, mahkemeye itaatsizlik olarak ele alınması ve tutuklama emri
çıkarılması için Aile Mahkemesi'ne başvuruda bulunabilirsiniz. Tutuklama emri için
başvuru, emrin veya taahhütnamenin nasıl ihlal edildiğini açıklayan bir beyanname
ile desteklenmelidir. Başvuru, Form FGM005 - Kadın Sünneti (KS) Koruma
Emirleri Tutuklama Emri - kullanılarak yapılmalıdır.
Aile mahkemesi, bir kişinin emrin şartlarını ihlal ettiğine karar verirse, mahkeme,
onlarla, iki yıla kadar hapis cezasını içerebilecek olan mahkemeye itaatsizlik
kapsamındaki yetkileriyle ilgilenecektir.
Alternatif olarak, KS Koruma Emirlerinin ihlali ile ilgili iddialar, emrin şartlarını ihlal
ettiklerinden şüphelenilen kişileri gözaltına alabilecek olan polise doğrudan
9
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bildirilebilir. İhlalin polis tarafından soruşturulmasını takiben Kraliyet Savcılık
Makamı, Kraliyet Savcıları Kanunu'ndaki iki aşamalı testi uygulayarak yargılama
yapılıp yapılmayacağına karar verecektir: mahkûmiyete dair gerçekçi bir beklenti
sağlamak için yeterli kanıt olup olmadığı ve eğer durum böyleyse, yargılamanın
kamu yararına olup olmadığı. Bir KS Koruma Emrinin ihlali dolayısıyla söz konusu
azami ceza beş yıl hapis cezasıdır.
Eğer Kraliyet Savcılık Makamı, hangi sebeple olursa olsun yargılamama kararı alsa
dahi yukarıda açıklandığı gibi mahkemeye itaatsizlik dolayısıyla bir tutuklama emri
çıkarılması için başvurabilirsiniz.
Ancak, eğer bir kişi, ihlal sebebiyle bir ceza mahkemesinde mahkûm edilmişse,
mahkemeye itaatsizlikten dolayı cezalandırılamazlar veya bu durumun aksi şekli de
söz konusu olamaz.
Size tavsiyede bulunabilecek olan organizasyonlar ve yerel hizmetler
hakkında daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki web sitesini ziyaret edin:
www.gov.uk/female-genital-mutilation
veya
Mevcut hizmetler hakkında daha fazla bilgi ve tavsiye için NSPCC FGM yardım
hattını 0800 028 3550 numaralı telefondan günün 24 saati
boyunca arayabilirsiniz veya fgmhelp@nspcc.org.uk adresine e-posta
gönderebilirsiniz.

KS Koruma Emirleri için başvuruda bulunulabilecek
mahkeme merkezlerine ait liste
KS KS Koruma Emirler başvuruları, Aile Mahkemesi tarafından ele alınır. Bir
başvuru, aşağıda belirtilen mahkemelerde hizmet veren Aile Mahkemesine
gönderilmelidir. Bu mahkeme merkezleri genellikle Pazartesi'den Cuma'ya, saat
10.00 ila 16.00 arasında hizmet vermektedir. Gişe hizmetleri saat 10.00 ila 14.00
arasında hizmet verir ancak bazı Merkezlerde bu hizmet sadece randevu
aracılığıyla verilmektedir. Lütfen Mahkemeye vardığınızda orada acil bir mesele
için bulunduğunuzu belirtin.
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Birmingham Civil
and Family
Justice Centre

Priory Courts
33 Bull Street
Birmingham
West Midlands
England B4 6DS
Telefon: 0300 123 1751
E-posta: family@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk
veya
e-filing@birmingham.countycourt.gsi.gov.uk

Bradford
Combined Court

Exchange Square
Drake Street
Bradford
West Yorkshire
England BD1 1JA
Telefon: 01274 840274
E-posta: family@bradford.countycourt.gsi.gov.uk
veya
e-filing@bradford.countycourt.gsi.gov.uk

Brighton Family
Court Hearing
Centre

1 Edward Street
Brighton East
Sussex England
BN2 0JD
Telefon: 01273 811 333
E-posta: sussexfamily@hmcts.gsi.gov.uk
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Bristol Civil and
Family Justice
Centre

2 Redcliff Street
Bristol
England BS1 6GR
Telefon: 0117 366 4880
E-posta: family@bristol.countycourt.gsi.gov.uk

Cardiff Civil and
Family Justice
Centre

2 Park Street
Cardiff
South Wales CF10 1ET
Telefon: 029 2037 6400
E-posta: enquiries@cardiff.countycourt.gsi.gov.uk

Central Family
Court

First Avenue House
42-49 High Holborn
London
England WC1V 6NP
Telefon: 020 7421 8594
E-posta: cfc.privatelaw@hmcts.gsi.gov.uk

Derby
Combined Court

Morledge
Derby
Derbyshire
England DE1 2XE
Telefon: 01332 622600
E-posta: family@derby.countycourt.gsi.gov.uk

East London
Family Court

6th and 7th Floor
11 Westferry Circus
London
England E14 4HD
Telefon: 020 3197 2886
E-posta: eastlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
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Leeds
Combined Court

The Court House
1 Oxford Row
Leeds
West Yorkshire
England LS1 3BG
Telefon: 0113 306 2800
E-posta: leedsdfcprivatelawgeneralenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
veya
leedspubliclawissue@hmcts.gsi.gov.uk

Leicester County 90 Wellington Street
Court and Family Leicester
Leicestershire
Court
England LE1 6HG
Telefon: 0116 222 5700
E-posta: family@leicester.countycourt.gsi.gov.uk
Liverpool Civil and 35 Vernon Street
Liverpool
Family Court
Hearing Centre Merseyside
England L2 2BX
Telefon: 0151 296 2607
E-posta: family@liverpool.countycourt.gsi.gov.uk
Luton County
2nd Floor, Cresta House
Court and Family Alma Street
Luton
Court
Bedfordshire
England LU1 2PU
Telefon: 0300 123 5577
E-posta: enquiries@luton.countycourt.gsi.gov.uk
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Manchester
1 Bridge Street West
Manchester
County Court
and Family Court Greater Manchester
England M60 9DJ
Telefon: 0161 240 5420
E-posta: familyapplications.manchester@hmcts.gsi.gov.uk
Newcastle upon The Quayside
Tyne Combined Newcastle-upon-Tyne
Tyne & Wear
Court Centre
England NE1 3LA
Telefon: 0191 201 2000
E-posta: COPNewcastle@newcastle.countycourt.gsi.gov.uk
Norwich
Combined Court
and Family
Hearing Centre

Bishopgate
Norwich
Norfolk
England NR3 1UR
Telefon: 0344 892 4000
E-posta: family@norwich.countycourt.gsi.gov.uk
veya
e-filing@norwich.countycourt.gsi.gov.uk

Oxford Combined
Court and Family
Court Hearing
Centre

St Aldates Oxford
Oxfordshire
England OX1 1TL

Plymouth
Combined Court

10 Armada Way
Plymouth
Devon
England PL1 2ER

Telefon: 01865 264 200
E-posta: family@oxford.countycourt.gsi.gov.uk

Telefon: 01752 677 400
E-posta: family@plymouth.countycourt.gsi.gov.uk
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Portsmouth
Combined Court
Centre

Winston Churchill Avenue
Portsmouth
Hampshire
England PO1 2EB
Telefon: 02392 893 000
E-posta: family@portsmouth.countycourt.gsi.gov.uk

Preston
Family Court

Sessions House
Lancaster Road
Preston
Lancashire
England PR1 2PD
Telefon: 01772 844 700
E-posta: prestonSFCissue@hmcts.gsi.gov.uk

Reading County
Court and Family
Court Hearing
Centre

160-163 Friar Street
Reading
Berkshire
England RG1 1HE
Telefon: 0118 987 0500
E-posta: family@reading.countycourt.gsi.gov.uk

Sheffield
Combined Court
Centre

50 West Bar
Sheffield
South Yorkshire
England S3 8PH
Telefon: 0114 2812400
E-posta: family@sheffield.countycourt.gsi.gov.uk

Teesside
Combined Court

Russell Street
Middlesbrough
Cleveland
England TS1 2AE
Telefon: 01642 340 000
E-posta: family@middlesbrough.countycourt.gsi.gov.uk
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West London
Family Court

Gloucester House
4 Dukes Green Avenue
Feltham
Middlesex
England TW14 0LR
Telefon: 020 8831 3500
E-posta: westlondonfamilyenquiries@hmcts.gsi.gov.uk
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