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inglise keel

Põhja-Iirimaa
Miks mitte lahendada vaidlus kohtusse mineku asemel vahenduse abil? See on alternatiivne vaidluste lahendamise (ADR) viis, mille puhul vahendaja aitab
vaidlusse sattunutel kokkuleppele jõuda. Valitsus ja Põhja-Iirimaa õigusala töötajad on vahenduse eelistest teadlikud. Vahendusteenuste eest vastutavat
ministeeriumi Põhja-Iirimaal ei ole. See-eest on aga organisatsioone, kes osutavad vahendus- ja nõustamisteenust.
Kellega ühendust võtta?
Põhja-Iirimaa Õigusühing on vaidluste lahendamisel vahendusteenuse osutamiseks välja arendanud alternatiivse vaidluste lahendamise teenuse. Teenus ei
ole mõeldud üksnes kohtusse jõudnud vaidluste lahendamiseks, vaid seda võib kasutada vaidluse mis tahes etapis.
Vaidluste lahendamise teenus toimib alamadvokaatide ja vandeadvokaatide kogu kaudu, kes on koolitatud ja akrediteeritud vaidluse poolte vahendajateks.
Teised vabatahtlikud organisatsioonid, nagu Relate ja Barnardos, pakuvad pereprobleemide puhul nõustamis- ja vahendusteenuseid. Töösuhete amet pakub
vahendust töövaidlustes.
Millises valdkonnas on vahenduse kasutamine lubatud ja/või kõige tavalisem?
Peamised valdkonnad on tsiviil- ja kaubandusvaidlused ning pere-, töö- ja kogukonnavahendus.
Kas tuleb järgida erieeskirju?
Põhja-Iirimaa õigussüsteemis kohtupõhist vahendussüsteemi ei ole. Kuid on tõenäoline, et kohus lubab kohtuasja lõpetada, kui on võimalus, et vahendus
võiks vaidluse lahendada –- Põhja-Iirimaa kohtuteenistus
Põhja-Iirimaa Õigusühing määrab vaidluste vahendamise eeskirjad ja korra.
Teave ja koolitus
Alam- ja vandeadvokaatidest koosneva vaidluste lahendamise kogu on saanud väljaõppe ja akrediteeringu õigusühingult.
Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?
Vahenduse maksumus oleneb teenuse pakkujast ning riik seda ei reguleeri.
Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?
Kohtud aktsepteerivad vahenduse käigus saavutatud kokkulepet, millele pooled alla on kirjutanud, kohtuasja lahendina. Kui hagi ei ole esitatud, võib
kokkuleppe pooltevahelise siduva lepinguna ka täitmisele pöörata.
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