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 - TOAما الذي يعنيه هذا االختصار؟

كيف يجري األمر؟

من يقوم بهذا؟

إن التسوية بين الجناة والضحايا (وتُختصر بـ )TOA :محاولة
للحد من اآلثار السلبية للجريمة.

يتم في البداية وفي محادثة أولية منفصلة توضيح ما إذا كانت
هناك ٌ
رغبة في التسوية.

حيث تُتاح للجاني أو الجانية الفرصة للحوار حول الجريمة
وعواقبها باإلضافة إلى التفاوض إلصالح ما تم إفساده ،ومن ثم
أيضا التوصل إلى تسويات بخصوص الحقوق المدنية مثل
يمكن ً
التعويض عن األلم النفسي والمعنوي والتعويض عن اإلضرار
بالممتلكات.

إن كانت هناك وساطة/توسط فيما بعد فسوف تسعى األطراف
المعنية إلى تسوية النزاع والنظر في إمكانية اإلصالح.

تجري التسوية بين الجناة والضحايا في والية راينالند بالتينات
عن طريق جمعيات تعمل في مجال المساعدة في الجرائم
الجنائية وتحقيق العدالة االجتماعية.
خاصا.
مهنيا
تدريبا
تلقى الموظفون المختصون
ً
ً
ً

ويقرر طرفا النزاع الطريقة التي سيتم بها التعويض والتسوية.

ٍ
بحيادية تامة.
هؤالء الموظفين ليسوا منحازين ويتمتعون

وسيتم إخطار النيابة العامة أو المحكمة بما أسفرت عنه جهود
التسوية والتعويض.

وعالوة على ذلك تقوم بعض مكاتب رعاية الشباب بإجراء
التسوية بين الجناة والضحايا.

ويمكن للتسوية بين الجناة والضحايا أن تعمل على إسقاط
الدعوى أو تخفيف العقوبة.
ويحدث هذا من خالل وساطة محايدة طوعية ومجانية.

يمكن للشخص الضحية أن...
يعبر عن مشاعره مثل الغيظ والخوف والغضب واإلصابةواالمتعاض أثناء جلسة الصلح.
قدم تصورات عن التعويض والتوصل مع الجاني أو الجانية
يُ ِّإلى حلٍ مرضٍ .
الصلح وأن يساهم فيه بنفسه.
 يُعايش ُ -يتجنب اإلجراءات المدنية الطويلة والمكلفة المحتملة.

يمكن اللجوء إلى التسوية بين الجناة والضحايا في أي مرحلة
من مراحل التحقيق أو اإلجراءات الجنائية.

يستطيع الجاني أو الجانية ...

هل لديكم أسئلة أخرى؟

 وصف مالبسات الجريمة وتحمل المسؤولية عن تصرفاتهالشخصية،

إن كانت لديكم أية أسئلة حول التسوية بين الجناة والضحايا
( )TOAيمكن لموظفينا في مؤسسات  TOAالرد عليها.

 -أن يبدي أنه يأخذ مشاعر الضحية وتخوفاتها على محمل الجد،

أو يمكنكم الرجوع إلى:

جاهدا على إعادة األمور إلى نصابها من خالل
 أن يعملً
التعويض،

الصفحة الرئيسية لوزارة العدل
https://jm.rlp.de/de/themen/taeter-opfer-ausgleichtoa

 -إنهاء اإلجراءات أو تخفيف الحكم من خالل هذا اإلجراء.

أو على

www.toa-servicebuero.de
www.taeter-opfer-ausgleich.de

