MAHKEME DIŞI UZLAŞMA
Kavga yerine anlaşmazlıkları çözmek
MAHKEME DIŞI UZLAŞMA NEDİR?
Mahkeme dışı uzlaşma, ceza davasının her aşamasında mümkündür. Mahkeme dışı uzlaşma emri,
savcılık veya mahkeme tarafından NEUSTART'a verilir.
... Mahkeme dışı uzlaşmanın hedefi, sanık ve mağdur arasında bir uzlaşma sağlamaktır.
... Mahkeme dışı olarak tarafsız bir arabulucu sayesinde âdil ve tarafların her biri için mâkul bir çözüm
bulunması gerekir.
... Arabulucu, uzlaşma görüşmesine hazırlık amacıyla tarafların her biri ile görüşür (mağdur ve sanık
ile).
... Mağdur ve sanık arasındaki anlaşma ve uzlaşma anlaşmaları, yazılı olarak zapta geçirilir.
... Arabulucular, savcıya veya hâkime uzlaşma anlaşmaları ve bunların yerine getirilmesine ilişkin
rapor verirler.
... Mahkeme dışı uzlaşma çerçevesinde anlaşma neticesinde büyük ihtimalle ceza davası durdurulur.
... Mahkeme dışı uzlaşma çabalarının başarısız kalması halinde, savcılık veya mahkeme, ceza
davasına devam edilip edilmeyeceğine karar verir.
... Rapor verme haricinde arabulucular, sır saklamakla yükümlülerdir.
... Mahkeme dışı uzlaşmaya katılım, tarafların her biri için gönüllülük bazında gerçekleşir.

SANIKLAR İÇİN BİLGİ
Mahkeme dışı uzlaşmada sanıklar, suçlandıkları suçu dava dışı olarak aydınlığa kavuşturabilirler.
Mahkeme dışı uzlaşmanın başarılı olmasının önkoşulu şunlardır:
... Olayla, nedenleriyle ve sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olmanız ve bunun sorumluluğunu
üstlenmeniz
... Mağdur ile görüşmeye ve zarar tazminine hazır olmanız
... Maksimum 250,- Euro götürü masraf meblağı ödeme (bu yüzden geçiminiz tehlikeye düşmediği
sürece).
Davanın durdurulması halinde, adli sicile hakkınızda herhangi bir kayıt düşülmez, ancak 10 yıl süreyle
adliye içi şerh düşülür.
Mahkeme dışı uzlaşma, sanığın onayına tâbidir. Davanın durdurulması aşamasına kadar her zaman
sanıkların ceza davasına devam edilmesini isteme hakları vardır.
Sanıklar, her zaman avukat talebinde bulunabilirler veya daha başka bir danışma hizmeti isteyebilirler.
Reşit olmamış sanıklarda bunların yasal vekilleri, görüş bildirme hakkına sahiplerdir. Reşit
olmayanların hukuki muamele yapma ehliyetini aşan hukuki muameleler, bunların yasal vekillerinin ve
vasilerinin onayına tâbidir.

MAĞDURLAR İÇİN BİLGİ
Mahkeme dışı uzlaşma, mağdurlar açısından aşağıdaki avantajları sunar:
... Olay ve etkileri hakkında konuşma imkânı
... Güven dolu bir ortamda suçun aydınlığa kavuşturulmasına yönelik isteklerini, ihtiyaçlarını ve
beklentilerini dile getirme fırsatı
... Örneğin zarar tazmini türünden menfaatlerinin güvence altına alınmasında destek
... Sanıkla arabulucu sayesinde görüşme imkânı
Mağdurlar, her zaman güvendikleri bir kişiyi veya bir avukatı yanlarında getirme hakkına sahiplerdir.
Ayrıca arabulucu tarafından mağdurlara yönelik harici yardım hizmetleri hakkında bilgilendirilirler.
Reşit olmayan mağdurlarda mahkeme dışı uzlaşmalarda, bunların yasal vekillerinin onayı gereklidir.
Yetişkin sanıklarda uzlaşma, bir ceza davasında gözönüne alınamayacak nedenlerle imtina edilmesi
halleri dışında, mağdurun onayına bağlıdır.
Ceza davasının durdurulması kararı, ancak savcılık veya mahkeme tarafından verilebilir.

LÜTFEN ŞU HUSUSU DİKKATE ALINIZ:
Mahkeme dışı uzlaşma çabalarının başarıya ulaşabilmesi için, iyi ve kapsamlı biçimde bilgilendirilmiş
olmanız önem arzeder. Bu, mahkeme dışı uzlaşmaya yönelik temel bilgi niteliğindedir. Sosyal
danışmanlarımız, memnuniyetle daha ayrıntılı soruları cevaplandıracaklardır. Almanca olarak diğer
bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: www.neustart.at

Hem kadınların hem de erkeklerin bizim desteğimize ihtiyacı bulunmaktadır. Kadın ve erkek çalışanlardan oluşan dengeli bir
karma kadro, suç eylemlerinin nedenlerinin ve neticelerinin ele alınmasında bizi uzman bir kurum haline getirmektedir. Bu
bilgilendirme yazısının daha kolay anlaşılır olması açısından sadece eril ifade tarzını kullandık.
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