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Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki
pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis
abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste
susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (
) neseniai atlikta pakeitimų.
anglų
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change
Tarpininkai
Šis skyrius padės rasti tarpininką Škotijoje.
Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio
savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.
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Kaip rasti tarpininką Škotijoje?
Škotijos tarpininkų tinklas (angl. SMN) administruoja Škotijos tarpininkų registrą (angl. SMR) – nepriklausomą tarpininkų, atitinkančių minimalius
tarpininkavimo Škotijoje praktikos standartus, ir tarpininkavimo paslaugų registrą. Minimalius tarpininkavimo Škotijoje praktikos standartus nustato
nepriklausomas praktikos standartų komitetas. Remiantis šiais standartais, tarpininkui keliami minimalaus mokymo, patirties ir tęstinio profesinio tobulėjimo
reikalavimai.
SMN interneto svetainės puslapyje „Rasti tarpininką“ nemokamai teikiama informacija apie visų rūšių tarpininkavimo paslaugas teikiančius asmenis.
Puslapyje esančius duomenis tarpininkai atnaujina bent kartą per metus, taip pat teikia informaciją apie savo mokymą, tęstinį profesinį tobulėjimą ir
kompetencijos sritis.
Vienas iš Škotijos tarpininkų registro tikslų – garantuoti žmonėms, kad jų pasirinkti tarpininkai yra profesionalūs ir teikia kokybiškas paslaugas, patvirtinant,
kad jie atitinka minimalius standartus. Į SMR įtraukti tarpininkai gali vadintis registruotais Škotijos tarpininkais ir prie savo pavardės naudoti SMR logotipą.
SMN biuras taip pat administruoja Škotijos tarpininkų pagalbos liniją, kuri teikia pagalbą ir informaciją apie tarpininkaujančius asmenis ir galimybes naudotis
tarpininkavimo paslaugomis. Pasitelkęs pagalbos liniją, SMN, padedamas SMR tarpininkų grupės, taip pat gali susitarti dėl tarpininkavimo arba nukreipti
asmenis į atitinkamą tarpininkavimo tarnybą.
SMN taip pat remia ir skatina vykdyti tarpininkavimo procedūrą dėl Škotijos Nacionalinei sveikatos tarnybai pateiktų skundų; šią veiklą finansuoja Škotijos
vyriausybė. Daugiau informacijos apie tarpininkavimą ir galimybes naudotis tarpininkavimo paslaugomis pateikiama SMN interneto svetainėje.
Škotijos vyriausybė taip pat išleido brošiūrą „Neteisminis ginčų sprendimas“, kurioje pateikiama patarimų apie tarpininkavimą ir kitus alternatyvaus ginčų
sprendimo (AGS) būdus. Ją galima atsisiųsti iš Škotijos vyriausybės interneto svetainės.
Ar tarpininkų duomenų bazėmis galima naudotis nemokamai?
Taip, prieiga prie informacijos apie tarpininkus nemokama.
Tarpininko galite ieškoti taip:
Atsidarykite interneto svetainę spustelėdami nuorodą į Škotijos tarpininkų registrą arba savo naršyklėje įrašykite URL adresą
http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator ir vadovaukitės nurodymais, kaip rasti Jums ir Jūsų atvejui geriausią tarpininką.
Kreipkitės į Škotijos tarpininkų tinklą per jų interneto svetainę, pašto adresu 18 York Place, Edinburgh EH1 3EP, UK, arba paskambinkite tel. Nr. +44 (0) 131
556 1221.
Susijusios nuorodos
Škotijos tarpininkų tinklas
tinklas,http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediatorŠkotijos tarpininkų registras, Škotijos vyriausybės leidinys
Paskutinis naujinimas: 05/09/2018
Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės
institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už
šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles
rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

