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Metin
Davanın sonradan devam etmesi
§ 205. (1) Bu ana bölüme (madde 200 bölüm 5, madde 201 bölüm 5, madde 203 bölüm 4 ve madde 204
bölüm 1) göre suçlu kişinin kovuşturmasından geçici olarak vazgeçilmemesi durumunda davanın devam
ettirilmesi usule uygun tekrar ele alma koşuluyla izin verilebilir. Bu vazgeçme durumundan önce dava suçlunun
bunu talep etmesi durumunda devam ettirilebilir.
(2) Savcılık suçlanan kişiye para ödeme (madde 200, bölüm 4), kamu yararına hizmet etme (madde 201,
bölüm 4) ya da deneme süresi ve görevlerde bulunma (madde 203, bölüm 3) tavsiyesinde bulunduysa ya da
savcılık suçun takibinden geçici olarak vazgeçtiyse (madde 201 bölüm 1, madde 203 bölüm 1) bu durumda
aşağıdaki koşullarda davaya devam etmelidir :
1. Suçlanan kişi zararın tanzimi ile para cezasını tam ya da zamanında ödemiyorsa veya kamu yararına
hizmetleri olay sonucu oluşan durumla birlikte tam yerine getirmiyorsa.
2. Suçlanan kişi üzere aldığı görevleri yeterince yerine getirmiyorsa veya bilerek ceza tecil yardımcısının
yardımlarından kaçıyorsa.
3. Suçlanan kişiye karşı deneme süresi bitmeden önce başka bir suçtan dolayı dava açılırsa. Suçlanan kişiye
karşı yeni veya yeni meydana gelen suç nedeniyle dava açılması, hatta deneme süresi bitmiş olsa da dava
açılmasının ardından üç ay içerisinde davanın sonradan devam ettirilmesine izin verilebilir. Sonradan devam
edilen dava yeni davanın cezaya çarptırmadan farklı şekilde son bulması durumunda diğer koşullar çerçevesinde
sonlandırılmalıdır.
(3) Davaya devam etmekten Bölüm 2 Bent 1’deki durumların özel nedenlerle temsil edilmesi mümkünse
ve suçlanan kimseyi cezai eylemden uzak tutmak bölüm 2 bent 2 ve 3’deki durumlara göre mümkün değilse
vazgeçilebilir. Ayrıca davaya devam edilmesine bent 1 ila 3 arasında belirtilen şartlar dışında bölüm 2’de
durumlarda ancak suçlanan kişinin savcılığın orada belirtilen önerisini kabul etmemesinde izin verilebilir.
(4) Suçlanan kişi para cezası tutarının veya görevlerin şekil ile boyutunun belirlenmesindeki koşulların
önemli ölçüde değişmesi ve kendisinin bundan olumsuz etkilenmesi sebebiyle para cezasını eksiksiz veya
zamanında ödeyemez ya da aldığı görevleri eksiksiz veya zamanında yerine getiremezse, savcılık para cezasının
tutarını veya görevleri değiştirebilir.
(5) Suçlanan kişini aldığı görevler ya da ödemesini kabul ettiği cezalar davaya sonradan devam edilmesi
durumunda geçerliliğini yitirir. Ceza tecil yardımı son bulur ancak bu hakka 179.madde gereği dokunulamaz.
Suçlanan kişinin ödediği para cezaları (200. madde) Ceza Kanunu Madde 38 Paragraf 1 bent 3 uygulanması
sonucu şartlı bakılmayan para cezasına saydırılır. Ayrıca geri ödenmeleri gerekir. Diğer hizmetlerin karşılığı
verilemez ancak yargılama sonunda ceza alınırsa aynı şekilde bu cezaya saydırılırlar. Bu esnada hizmetin şekline
ve süresine dikkat edilmelidir.
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