
استميانجيگرى كنيم-امكانپذير ايجاد آشتى

مسائل زير را ممكن مى سازدميانجيگرى 

صحبت كردن در مورد حادثه•
فرصت شنيده شدن را بوجود مى آورد•
حوداث و احساسات مرتبط با آن بررسى شود•
مسوليت خسارت بوجود آمده پذيرفته شود•
به تفاهم رسيدن در مورد جبران خسارت•
ناشى از جرم و اختالفاتكاهش ضررهاى•
بهبود يافتن از حوادث•
تسريع بررسى موضوع جرم و اختالفات•
تاثير بر روند ادامه بررسى موضوع•

در موارد جرائم و اختالفات در سراسر فنلند در دسترس استميانجيگرى

و رايگان استمشاركت در آن داوطلبانه•
موضوع بى طرفانه و محرمانه بررسى مى شود•
(1015/2005)ميانجيگرىبر اساس قانون •

.طرفين با هم روبرو مى شوند و آسيب هاى ناشى از جرم و اختالف را بررسى مى كنندميانجيگرىدر 

.به طرفين كمك شودهدف اينست كه براى يافتن راه حل مورد قبول هر دو طرف و پيدا كردن راه هاى جبران خسارت

.معموال جرائم خشونت آميز، جرائم اموال و اختالفات مختلف مى باشدميانجيگرىموضوعات مورد 

.سرپرست، متولى و مترجم مى توانند حضور داشته باشندميانجيگرىدر زمان 

.فرد حمايتگر كمك گرفتاز مى توان از دستيار قانونى ياميانجيگرىدر زمان 

همچنان اطفال زير سن قانونى و سرپرستانش و يا نماينده قانونى . نيازمند رضايت همه طرفهاى درگير استميانجيگرىانجام 
.رضايت داشته باشندميانجيگرىاش بايد براى 

ميانجيگران اشخاصى هستند كه براى اين كار آموزش ديده اند، داوطلبان زير نظر و راهنمايى اشخاص مسلكى اينكار را انجام 
.مى دهند

آشتى ايجاد كنيم-امكانپذير استميانجيگرى

را ممكن مى سازدميانجيگرى مسائل زير

صحبت كردن در مورد حادثه•
فرصت شنيده شدن را بوجود مى آورد•
حوداث و احساسات مرتبط با آن بررسى شود•
بوجود آمده پذيرفته شود• مسوليت خسارت
به تفاهم رسيدن در مورد جبران خسارت•
ضررهاى• و اختالفاتكاهش ناشى از جرم
حوادث• از بهبود يافتن
تسريع بررسى موضوع جرم و اختالفات•
ادامه بررسى موضوع• روند تاثير بر

استميانجيگرى فنلند در دسترس سراسر اختالفات در و جرائم موارد در

و رايگان استمشاركت در آن داوطلبانه•
شود• و محرمانه بررسى مى طرفانه موضوع بى
(1015/2005)ميانجيگرىبر اساس قانون •

.طرفين با هم روبرو مى شوند و آسيب هاى ناشى از جرم و اختالف را بررسى مى كنندميانجيگرىدر 

شودهدف اينست كه براى يافتن راه حل مورد قبول هر دو طرف و پيدا كردن راه هاى جبران خسارت طرفين كمك .به

مورد .معموال جرائم خشونت آميز، جرائم اموال و اختالفات مختلف مى باشدميانجيگرىموضوعات

داشته باشندميانجيگرىدر زمان حضور مترجم مى توانند و .سرپرست، متولى

قانونى ياميانجيگرىدر زمان دستيار از حمايتگر كمك گرفتاز مى توان .فرد

استميانجيگرىانجام  درگير طرفهاى همه رضايت قانونى. نيازمند نماينده و يا سرپرستانش و قانونى سن زير اطفال همچنان
داشته باشندميانجيگرىاش بايد براى .رضايت

ميانجيگران اشخاصى هستند كه براى اين كار آموزش ديده اند، داوطلبان زير نظر و راهنمايى اشخاص مسلكى اينكار را انجام 
.مى دهند
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