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Medling av 
brott och tvister
Medling erbjuder lagstadgad möjlighet att utreda 
och lösa motsättningar till följd av brott och tvis-
ter. Medling är en avgiftsfri tjänst där parterna i 
brott eller tvist ordnas möjlighet att genom opart-
isk medlares förmedling

• mötas i förtrolighet
• utreda ärendet på ett konstruktivt sätt
• inverka på utgången av ens eget ärende
• komma överens om ersättning för eventuella 

skador.

Medling kan endast genomföras mellan parter som 
personligen har uttryckt sitt samtycke till medling-
en och kan förstå betydelsen av en medling och de 
avgöranden som träffas under den.

Vad kan man medla om?
Brott vars parter är målsägande och brottsmiss-
tänkt såsom

• skadegörelse
• vandalism
• misshandel
• stölder, rån
• egendomsbrott
• olovliga brukanden och bruksstölder
• hemfridsbrott
• ärekränkningar

samt tvister.

Man kan även medla vid brott begångna av per-
soner under 15 år. Lagen utestänger i regel inget 
brott från medling. Undantag är brott mot minder-
åriga om offret är i behov av särskilt skydd. 

Hur kan man få till stånd medling 
i ett ärende?
Initiativ till medling via medlingsbyrå kan tas av

• part i brott eller tvist
• vårdnadshavare, intressebevakare eller annan 

laglig företrädare för omyndigförklarad
• polis, åklagare eller annan myndighet. 

När det rör sig om ett brott som innefattar våld 
och som riktat sig mot den misstänktes make, ma-
ka, barn eller förälder eller mot någon annan som 
på liknande sätt är närstående till den misstänkte 
kan endast polis- eller åklagarmyndigheten ta ini-
tiativ till medling.

För att en minderårig person skall kunna delta 
i medling måste den minderårige personens vård-
nadshavare eller andra lagliga företrädare ge sitt 
samtycke till medlingen.

Hur går medling till?
 • Utgångspunkten för medlingen är en gemen-

sam förhandling i vilken, förutom parterna, 
deltar två utbildade frivilliga medlare och vid 
behov en kontakttolk. Vårdnadshavaren till 
en minderårig skall i regel vara närvarande. 

 • Parterna får använda ett biträde eller en stöd-
person, om inte detta äventyrar en störnings-
fri medling och alla parter samtycker till det.

 • Om man når en lösning i ärendet upprättar 
man tillsammans ett avtal som parterna skri-
ver under.

 • Efter avslutad medling informeras polis- 
eller åklagarmyndigheten om medlingens 
gång och resultat (avtal).

 • Medlingsbyrån följer upp genomförande av 
avtalet.

Vilken nytta har medling?
Åtal väcks inte när det är fråga om ett målsägan-
debrott och förlikning nås, om inte viktigt all-
mänintresse så kräver. Vid brott som hör under 
allmänt åtal såsom misshandel, ligger beslutande-
rätten om att väcka åtal alltid hos åklagare.

Tack vare medling kan åtal till och med helt 
undvikas eller så kan medling beaktas vid utmät-
ning av eventuellt straff.
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