VEKALETNAME

T A S K I N
A N W A L T S K A N Z L E I

Davacı:
.......................................................................................................................................
Davalı:
.......................................................................................................................................

karşı:
............................................................................................. konuyla ilgili dava çerçevesinde
Alman Hukukunda TASKIN AVUKATLIK BÜROSU, Neue Brücke 3, 70173 Stuttgart, Almanya adli ve gayri adli
temsil edilmek üzere vekil tayin edilir (§§ 81 vb. Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu, §§ 302, 374 Alman
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, 67 Alman ,idari Mahkemeleri Usulü Kanunu, 73 Alman Sosyal Mahkemeleri
Kanunu).
Vekaletname özellikle aşağıdaki yetkileri kapsar:
1. Cezanın infaz davasını, müdahil olarak da ve §§ 411 Fıkra 2, 233 Fıkra 2 Alman Ceza Muhakemeleri
Usulü Kanunu’nca vekaletnameyi kapsamak üzere ceza ve para cezası davalarında savunmayı, ceza
talebinde bulunma yetkisini, bunu geri almayı, davanın düşmesini kabul etmeyi ve Alman Cezai
Kovuşturma Tazminat Kanunu gereğince tazminat taleplerinde bulunmayı;
2. Para, kıymetli eşya, vesika ve her türlü teminat, ihtilaf konusu eşya, kefalet, karşı taraftan, mahkeme
kasasından veya diğer merciilerden tazminat ve kefalet ve her türlü masrafların teslim alınmasını ve serbest
bırakılmasını (deblokajı);
3. İş bu vekaletnameye dayanaraktan alt vekaletname vermeye;
4. Her türlü tebligat veya bildirileri teslim almaya, kanun yoluna başvurmayı ve bu başvurudan vazgeçmek
dahil olmak üzere başvuruyu geri almaya, aile davalarında da dava ve mütekabil dava açmaya ve adli ve
gayri adli davaların giderilmesi için uzlaşmaya, feragata veya kabule;
5. Aile mahkemelerinde § 78 Alman Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu gereğince temsile, boşanma
neticesi üzerinde anlaşmaya varmayı, evlilik tarafların ayrı yaşam süreci için anlaşmaya varmayı ve
emeklilik ve bakım konularında diğer dilekçelerin verilmesine;
6. İtiraz davasını kapsamak üzere idari ve sosyal mahkemelerde temsile;
7. İş mahkemeleri veya Hakem kurullarında temsile;
8. İflas veya uzlaştırma davalarında ve diğer medeni hukuk ile ilgili davalarda adli ve gayri adli olmak.
9. Ek davalarda, örneğin ihtiyati haciz, ihtiyati tedbir, masraf tesbiti, cebri icra, cebri arttırma
veya cebri bölüştürme arttırma davaları, yeddi eminlik ve rehin bırakma temsile;
10. Kanunen meşru olduğu takdirde tek taraflı hukuki muameleleri ve beyannameleri kapsamak üzere irade
beyanları vermeye ve kabule, diğer hukuki muamelelerin tesis ve iptaline, tazminat haklarını ve her türlü diğer
hakları talep etmeye;
11. Tazminat haklarını ve her türlü diğer hakları zarar verene, taflıt sahibine ve sigortasına karşı talep etmeye.
Bu işlemden doğan masraflar imza edene aittir.
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