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Kompromis sprawca-ofiara

Kompromis sprawca-oﬁara jest…

Waage Hannover oferuje neutralne ramy, wspomagające rozwiązywanie konﬂiktów międzyludzkich po
czynach karalnych.

 dobrowolny

Prokuratura oraz sąd mogą po doniesieniu o przestępstwie zlecić Waage podjęcie próby stworzenia
kompromisu sprawca-oﬁara. Strony zainteresowane
mogą również zwrócić się do nas same.

 bezpłatny

Kompromis sprawca-oﬁara polega na pośrednictwie, mającym na celu omówienie następstw czynu
karalnego. Istnieje możliwość wyjaśnienia konﬂiktów i
osiągnięcia porozumienia, np. uzgodnienia rekompensaty za powstałe szkody.

“

Można wyjaśnić konflikty i dojść
do wzajemnego porozumienia.

 uczciwy i bezstronny
 poufny
 niebiurokratyczny
Cała uwaga skupia się na interesach osób poszkodowanych i obwinionych.

“

W przeciwieństwie do
postępowania sądowego, tu
można samodzielnie wypracować
uczciwe rozwiązanie.

Doświadczenie pokazuje, że osoby zainteresowane
są na ogół zadowolone z przebiegu i wyniku kompromisu sprawca-oﬁara. W przeciwieństwie do postępowania sądowego, tu mają możliwość spokojnego
omówienia zdarzenia i samodzielnego wypracowania
uczciwego rozwiązania.
Przestrzeganie zawartych porozumień jest następnie kontrolowane przez Waage. Pozwala to uniknąć
postępowania sądowego.
Na początku oferujemy możliwość odbycia niewiążących rozmów indywidualnych. Ich celem jest
wyjaśnienie możliwości ewentualnego kompromisu
sprawca-oﬁara.
Omawiane jest dalsze postępowanie. W przypadku
zgody obojga wzgl. wszystkich uczestników dochodzi do wspólnej rozmowy.
Dalsze informacje pod adresem
 www.waage-hannover.de

