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Suçlu ile kurbanın uzlaştırılması (SKU)

Suçlu ile kurbanın uzlaştırılması

Waage Hannover, suç olaylarından sonra anlaşmazlık
yaşayan insanları desteklemek için nötr bir çerçeve
sunar.

 isteğe bağlı

Savcılık ve mahkeme, Waage‘yi bir suç duyurusundan
sonra suçlu ile kurbanın uzlaştırılmaya çalışılması
konusunda görevlendirebilir. Olaya dahil olan kişiler
kendileri de bize başvurabilir.

 ücretsiz

Suçlu ile kurbanın uzlaştırılmasında, bir suçun
sonuçları aracılık çerçevesinde tartışılır. Anlaşmazlıklar açıklığa kavuşturulabilir ve karşılıklı anlaşılarak
kurallar belirlenebilir; örneğin ortaya çıkan hasarların
onarımı gibi.

“

Anlaşmazlıklar açıklığa kavuşturulabilir ve karşılıklı anlaşılarak kurallar belirlenebilir.

 adil ve tarafsız
 güvenilir
 bürokratik değil
Olaydan etkilenen mağdurların ve sanıkların yararına
odaklanılmaktadır.

“

Yasal işlemlerin aksine
burada, kendi kendinize adil
bir sonuca ulaşma imkanınız
bulunuyor.

Deneyimlerimiz, olaya dahil olan kişilerin çoğunlukla
SKU’nun akışından ve sonuçlarından memnun olduğunu gösteriyor.
Yasal işlemlerin aksine burada, olay hakkında sakince
konuşma ve kendi kendine adil bir sonuca varma
fırsatı bulunuyor.
Yapılan anlaşmalara uyulup uyulmadığı Waage tarafından kontol ediliyor. Bu sayede yasal işlemlerden
kaçınmak mümkün oluyor.
İlk olarak bireysel görüşmeler sunuyoruz. Burada bir
SKU‘nun mümkün olup olmadığı belirleniyor.
İleriki aşamalar daha sonra görüşülüyor. Olaya dahil
olan taraﬂar kabul ettiği taktirde ortak bir görüşme
ayarlanıyor.
Daha fazla bilgi için
 www.waage-hannover.de

