Sweden

Vahendus liikmesriikides - Rootsi
The language version you are now viewing is currently being prepared by our translators.
Please note that the following languages:

have already been translated.

Kui teil on tekkinud kellegagi tsiviilõiguslik vaidlus, siis miks mitte eelistada kohtusse pöördumisele vaidluse lahendamist
vahenduse kaudu? Vahendus on vaidluste alternatiivse lahendamise meede, kus vahendaja aitab vaidluse osalistel kokkuleppele
jõuda. Rootsi valitsus ja õiguspraktikud teavad vahenduse eeliseid. Vahendust võib kasutada ka kriminaalasjades, kuid sellega ei
kaasne kuriteo toimepanijale karistust ja vahendusega ei saa asendada kohtumõistmist. Kriminaalasjades on vahenduse eesmärk
panna kuriteo toimepanija paremini mõistma oma teo tagajärgi ja anda ohvrile võimalus läbielatu lahti mõtestada.

Vahendus tsiviilasjades
Kellega ühendust võtta?
Puudub keskne asutus, mille ülesandeks on vahendaja kutseala reguleerimine. Vahenduse kohta teabe saamiseks võib pöörduda
Rootsi Riikliku Kohtute Ameti (Domstolsverket) poole. Riiklik Kohtute Amet on koostanud isikutest, kes on nõustunud kohtus
vahendusega tegelema, nimekirja, millega saab tutvuda aadressil http://www.domstol.se/ .
Kaubandusasjades tegelevad vahendamisega Stockholmi Kaubanduskoda (Stockholms handelskammare) ja
Kaubandus-Tööstuskoda (Västsvenska industri- och handelskammaren).

Lääne-Rootsi

Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?
Vahendamine on võimalik paljudes valdkondades, ent kõige tavalisem on see tsiviilasjades.
Vahendajat on võimalik kasutada kohtumenetluse käigus.
Kas tuleb järgida erieeskirju?
Vahenduse kasutamine on täiesti vabatahtlik. Konkreetseid eeskirju, tegevusjuhendeid vms ei ole vahendajatele kehtestatud.
Teave ja koolitus
Vahendamiskoolituse kohta konkreetne teave ja riiklik vahendajate koolitusasutus puuduvad.
Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?
Vahendamine ei ole tasuta; maksmises lepivad kokku eraõiguslik vahendaja ja vaidluse pooled. Vahenduse kulud jaotatakse
poolte vahel võrdselt.

Vahendus kriminaalasjades
Kellega ühendust võtta?
Alates 1. jaanuarist 2008 peavad kõik Rootsi kohalikud omavalitsused pakkuma vahendust juhul, kui kuriteo toimepanija on alla 21aastane. Nii politsei kui ka kohalik omavalitsus võivad küsida teo toimepanijalt, kas ta oleks huvitatud vahenduse kasutamisest.
Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud või kõige tavalisem?
Vahendust võivad kasutada kõik kuriteo toimepanijad kohtumenetluse igas etapis, sõltumata nende vanusest. Vahendusseaduses
ei ole vanuse ülempiiri sätestatud, kuid alates 1. jaanuarist 2008 peavad kõik Rootsi kohalikud omavalitsused pakkuma vahendust
juhul, kui kuriteo toimepanija on alla 21-aastane.
Kas tuleb järgida erieeskirju?

Vahendus ei ole osa karistusest. Kohaldatakse järgmisi tingimusi.
Vahenduses osalemine on mõlemale poolele vabatahtlik.
Kuriteost peab olema politseile teatatud ja teo toimepanija peab olema süü omaks võtnud.
Vahenduse kasutamine peab asjaolusid arvestades sobilik olema.
Teave ja koolitus
Seadusega on nõutud, et vahendajad peavad olema pädevad ja ausad. Samuti peavad nad olema erapooletud.
Lisateavet vahenduse kohta saab kohalikest omavalitsustest või riiklikust kuritegude ennetamise nõukogust (Brottsförebyggande
rådet).
Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?
Vahendus on nii ohvrile kui ka teo toimepanijale tasuta.
Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni
teenistused. Originaali tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda
tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun
lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
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