Mağdur ve Hasar

Bize buradan

Fonu

ulaşabilirsiniz

Bazen sanıklar TOA anlaşması gereğince,

Sosyal Adalet İlçe Birliği
Uzlaştırma Oﬁsi (TOA)

mağdurlara tazminat ödemesi yapmalıdırlar,
ancak maddi durumlari nedeniyle, bunu
kendileri yapamamaktadır.
Bu durumlarda kamu yararına saat bazlı
hayır işleri yaparak maddi bir miktar elde
edilebilir. Bu miktar daha sonra doğrudan
tahkim ve uzlaştırma kurulunun mağdur ve
hasar fonundan mağdurlara ödenir.

U 4, 30
68161 Mannheim
Bayan Tillmann 0621 156-99998
Bay Lenk
0621 156-7354
Bayan Eilinghoﬀ 0621 122688-17

Uzlaştırma Oﬁsi
Fail-Mağdur Uzlaşması (TOA)
Mannheim‘daki gençler için

1, 3, 4, 5 ve 7 numaralı tramvay hatlarıyla bize
kolayca ulaşabilirsiniz. “Abendakademie”
durağında indikten sonra Herschelbad‘ı geçerek
U Bloğuna doğru yürüyün. Binamız direkt solda,
U 4, No: 30‘dadır.

Bu nedenle hediye ve bağışlar için çok
minnettarız!

Haus des Jugendrechts
(Gençlik Hukuku Bürosu)

Banka bilgileri:

Heinrich-Lanz-Straße 38
1. Kat, Oda 108
68165 Mannheim

IBAN: DE12 6705 0505 0030 2903 64
BIC:

MANSDE66XXX

Tel. 0621 293-3636
Bizi burada her Salı ve Perşembe günleri saat
13.00 ile 16.00 arasında bulabilirsiniz.
1, 6, 8, ve 9 numaralı tramvay hatlarından birini
kullanarak “Tattersall” durağında (ana tren
istasyonunun yakınında) indikten sonra,
Schwetzinger Straße‘yi, Heinrich-Lanz-Straße
kavşağına kadar takip edin, Gençlik Hukuku
Bürosu sol taraftadır.

Bezirksverein für
Soziale Rechtspflege
Mannheim
Stadt Mannheim işbirliğiyle
Çocuklar, gençler ve aile
Gençlik Bürosu

Fail-Mağdur Uzlaşması

İmkânlar

(TOA)

Sürecin sona
ermesi

yer alan taraflarla doğrudan ilgilenmektir.

Mağdur taraf bununla
birlikte...

TOA sürecinin
sona ermesi…

Sanıklara ve mağdurlara çatışmayı çözme

•

Anlaşmazlığı çözmek için fikir ve istekler
dile getirebilir

•

•

Acı, öfke, korku veya keder gibi duyguları
ifade edebilir

TOA süreci, polis, savcılık, mahkemeler,
gençlik yardım hizmetleri ve denetimli
serbestlik yardımı ile ilgili kişi tarafından
başlatılabilmektedir. Gerek duyulması
halinde bir avukata danışılabilir.

•

Gerekirse, hukuk davası olmadan tazminat
alabilir

•

Uzlaştırma ofisi arabulucuları, sanık ve
mağdurlarla bireysel olarak konuşur.
Daha sonra katılımcılar kendileri için
ortak bir uzlaşma tartışmasının uygun
olup olmadığına kendileri karar verirler.

•

Taraflar, tarafsız arabulucuların
desteğiyle, ortaya çıkan anlaşmazlığı
konuşurlar ve tazminat konusunda
anlaşırlar.

•

Arabulucular, yapılan anlaşmaların
yerine getirilip getirilmediğini kontrol
eder. Savcılar, mahkeme ve yargılama
sürecinin diğer tarafları TOA‘nın
sonuçları hakkında bilgilendirilmektedir.

TOA‘nın temel fikri, bir suçla ilgili çatışmalarda

ve verilen hasarı telafi etme fırsatı tanımak
istiyoruz.

Bunun anlamı...
•

Olay ve sonuçları tarafsız bir yerde
tartışılır

•

Eğitimli bir arabulucuyla mülakatlar yapılır

Sanık taraf bununla birlikte...

•

Her iki tarafın da anlaştığı bir tazminat
formu üzerinde çalışılır

•

Davranışlarının arka planlarını açıklayabilir
ve onlar için sorumluluk alabilir

•

Mağdurların yaşadıkları sorunları düzeltme
ve davranışlarından dolayı özür dileme
şansına sahip olur

Ayrıca karşılıklı önyargıları, korkuları ve
suçluluk duyguları azaltılarak, mağdur ve
sanık için suçun çözümü kolaylaştırılır.

•

Zararı mümkün olduğunca onarabilir ve
böylece hukuksal takibin sona erdirilerek
hukuk davalarından kaçınılabilir

