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Faİl-Mağdur-Uzlaşması
Avantajlar ve fırsatlar

TOA – nedİr bu?

nasil uygulaniyor bu?

bunu kİm yapiyor?

Fail-Mağdur-Uzlaşması (TOA), işlenen bir suçu
müteakip meydana gelen olumsuz sonuçları aza indirme girişimidir.

İlk önce ayrı ön görüşmelerle, tarafların uzlaşma
taraftarı olup olmadıkları aydınlıga kavuşturuluyor.

Rheinland-Pfalz eyaletinde TOA, suçlu yardımı
veya sosyal yargı alanıyla ilgili dernekler tarafından
yapılmaktadır.

Fail ve magdur, olay ve oluşan sonuçlar ile mağduruyeti
giderme pazarlığı konusunda konuşma imkanına sahip
oluyorlar. Bu esnada ayrıca, maddi ve manevi tazminat
gibi, medeni kanundan kaynaklanan haklar konusunda
düzenlemeler kararlaştırılabilir.
TOA, bir davanın iptal edilmesini, duruma göre suçun
hafifletilmesini sağlayabilir.
Bu durum, gönüllülük esaslarına dayalı, ücretsiz ve
tarafsız bir aracılıkla mümkün oluyor.

İcabında bunu takip eden aracılık/arabulucuk
esnasında taraflar, ihtilafı aşmaya çalışıyorlar ve
mağduriyetin giderilmesi imkanlarını inceliyorlar.
Mağduriyetin giderilmesi şeklini tarafların kendileri kararlaştırıyor. Uzlaşma çabaları ile mağduriyetin
giderilmesi sonucu hakkında cumhuriyet savcılığı,
icabında mahkemeye bilgi veriliyor.

İlgili elemanlar, bu konuda özel bir eğitimden
geçmişlerdir.
Bu kişiler taraf tutmazlar, bilakis tamamen nötr
davranırlar
Bunun dışında TOA, bazı gençlik daireleri tarafından
da uygulanmaktadır.

TOA, soruşturma, icabında ceza davasının her
aşamasında mümkündür.

MaĞdur…

faİl…

Başka Sorular?

-- uzlaşma görüşmesi esnasında, öfke, korku, kırgınlık

-- olayın arka planını açıklayabilir ve kendi işlediği fiil

TOA hakkındaki sorularınıza TOA-kurumları
elemanları (bkz. arka sayfa) yanıt verebilir.

ve dargınlık gibi duygular gösterebilir.

-- mağduriyetin giderilmesi hakkında aklından geçenleri belirtebilir ve fail ile birlikte tatmin edici bir çözüm arayabilir.

-- barışabilir ve bunun oluşmasına katkıda bulunabilir.
-- icabında can sıkıcı ve külfetli bir hukuk yargılamasını
önleyebilir.

için sorumluluk üstlenebilir,

-- mağdurun duygu ve korkularının ciddiye alındığını

Veya siz şu sayfalardan bizzat okuyabilirisiniz:

gösterebilir,

-- mağduruiyetin giderilmesi ile bu meseleyi aktif
şekilde tekrar düzeltebilir,

-- bu şekilde davanın iptal edilmesini veya hafif bir
karar verilmesini sağlayabilir.
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