Medling vid brott och tvister
•

Medling vid brott och tvister är tillgänglig i hela
Finland.

•

Det är frivilligt att delta i medling, och tjänsten
är avgiftsfri.

•

Ärendet behandlas opartiskt och konfidentiellt.

•

Medling baserar sig på lagen om medling vid
brott och i vissa tvister (1015/2005), och kraven
enligt offerdirektivet (2012/29/ EU) beaktas i
den.

•

Kontaktuppgifterna för den lokala byrån finns
på broschyrens baksida.

•

Kontaktuppgifterna för alla medlingsbyråer i
Finland finns på www.thl.fi/medling.

•

Den yrkesutbildade personalen på
medlingsbyrån ger ytterligare information.

Kontaktinformation
Västra Nylands medlingsbyrå
Esbo medlingsbyrå:
Blåbergsvägen 10, 4.vån., 02630 Esbo
sovittelu@kalliola.fi

Medling vid våld
i nära relation

Medlingschef: tel. 050 4065885
Medlingssekreterare: tel. 045 77311375
Medlingshandledare: tel. 050 5644300, 050 5701104
Lojo medlingsbyrå:
Kartanonkuja 1, 08500 Lojo
sovittelu@kalliola.fi
Medlingshandledare: p. 050 5734044
Raseborgs medlingsbyrå:
Pumpviken 3, 10300 Karis
sovittelu@kalliola.fi
Medlingshandledare: tel. 050 5722715
Utom dessa byråer medlar vi på flera orter i
Västra-Nylands område.

WWW.THL.FI/MEDLING

MEDLING VID VÅLD I NÄRA RELATION

WWW.THL.FI/MEDLING

Medling vid våld i nära relation

Medlingsförloppet

Efter medlingen

I medling vid våld i nära relation behandlas det brott
som begåtts och hur det ska gottgöras.

Medlingsbyrån kontaktar parterna för att diskutera
• medlingen och dess innebörd
• parternas behov och ställning i medlingen och
förväntningarna på medlingen
• behovet av eventuella stödtjänster och fortsatta
tjänster.

Medlingsbyrån sänder information om
medlingsförloppet och slutresultatet till den
myndighet som tagit initiativet.

Medling vid våld i nära relation ger
parterna en ny chans att
•

•
•
•
•

bemöta varandra och diskutera det som har
hänt
behandla händelserna och de relaterade
känslorna
bli hörda och ta del av varandras synpunkter
ta ansvar för förorsakad skada
avtala om ersättning eller gottgörelse för skadan
lindra de nackdelar som brottet förorsakat

•

diskutera möjligheterna till en framtid utan våld.

•

Separata möten
Medlingsbyrån ordnar separata möten för parterna,
vid vilka de får berätta om det som hänt, sina
behov och relaterade omständigheter samt sina
förväntningar på medlingen.

Gemensamma möten

•

Medlarna är frivilliga som fått särskild utbildning i
medling eller personalen på medlingsbyrån.

•
•
•

Vilka ärenden kan bli föremål för medling?
I våldsbrott i nära relationer kan endast polisen eller
åklagaren komma med initiativ till medling.
Den yrkesutbildade personalen på medlingsbyrån
reder ut om ärendet kan behandlas genom medling.
Då beaktas bland annat
• samtyckets frivillighet
• parternas motivation för medling
• parternas synpunkter, behov och resurser
• brottets art och gärningssätt och våldets
eventuella regelbundenhet.
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Genom de avtal som parterna ingått kan den skada
som brottet förorsakat minskas.
Straffrättslig skuld och brottspåföljder avgörs inte
genom medling.

Vid dessa separata möten och under hela
medlingsprocessen bedöms förutsättningarna
för medling tillsammans med parterna utifrån
medlingslagen och offerdirektivet.

Medling förutsätter att
parterna ger sitt samtycke, som kan återkallas
när som helst
att den misstänkte bekräftar de huvudsakliga
sakförhållandena i händelseförloppet
medling är förenligt med offrets intresse
parterna har fått ändamålsenlig information om
medling och förstår innebörden i den.

De prövar från fall till fall hur brottmålet ska
framskrida i straffprocessen.

Vid medlingen beaktas säkerhetsaspekter.
Man får anlita en stödperson för medlingen om den
andra parten går med på detta. Även en assistent,
vårdnadshavare, tolk eller intressebevakare kan delta
i medlingen.
Medlingen kan avbrytas om förutsättningarna inte
uppfylls.

Medlingsavtal
Att uppnå ett avtal är inte ett självändamål. Det
viktiga är att parterna träffar varandra, för dialog och
blir hörda.
Om parterna sluter avtal upprättas det skriftligen.
Parterna avgör själva hur skadorna ska gottgöras
eller ersättas och beslutar om det övriga innehållet
i avtalet. Medlingsbyrån kan följa upp fullgörandet
av avtalet. Ett avtal om penningersättning kan
fastställas i tingsrätten.
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