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Gezinsbemiddeling
Letland
Om de toepassing van alternatieve methoden van geschillenbeslechting te bevorderen, heeft de Republiek Letland de wet inzake mediation aangenomen
(van kracht sinds 18 juni 2014).
Het mediationmodel dat door de rechtbank wordt aanbevolen in civielrechtelijke procedures, is op 1 januari 2015 van kracht geworden. Rechters zijn
verplicht om de partijen op verschillende momenten in de procedure – nadat de procedure van start is gegaan, tijdens de procesvoorbereiding en op de
voorlopige hoorzitting, en ook tijdens rechtsvorderingen, totdat het onderzoek ten gronde is afgerond – de mogelijkheid aan te bieden het geschil te
beslechten via mediation.
Er zijn verschillende projecten uitgevoerd om geschillenbeslechting via mediation te bevorderen:
1. Gratis mediationconsulten die door de Raad van Gecertificeerde Mediators worden aangeboden in rechtbanken of via mediationtafels (ook, maar niet
alleen, van toepassing op familiegeschillen)
Sinds 15 september 2016 loopt er een proefproject van het ministerie van Justitie en de Raad van Gecertificeerde Mediators waarbij iedereen die een
verzoek om beslechting van een civielrechtelijk geschil in de rechtbank indient, kosteloos een consult van een uur kan krijgen bij een gecertificeerde
mediator. In verschillende rechtbanken in Riga en heel Letland kan gebruikgemaakt worden van kosteloze, door de rechter aanbevolen consulten van
gecertificeerde mediators. In het kader van het project worden de deelnemers tijdens het consult met de gecertificeerde mediator geïnformeerd over de
inhoud, de procedure en de voorwaarden van de mediation en wordt beoordeeld of het mogelijk is om het specifieke geschil door middel van mediation te
beslechten.
2. Project "Kosteloze mediation in familiegeschillen"
Sinds 1 januari 2017 kunnen individuele personen in het kader van een met overheidsmiddelen bekostigd programma steun ontvangen van de overheid – de
gelegenheid vijf kosteloze bijeenkomsten met een gecertificeerde mediator bij te wonen om geschillen tussen ouders op te lossen die de belangen van
kinderen nadelig beïnvloeden, en manieren te vinden om de verhoudingen tussen gezinsleden te verbeteren. In het kader van het project subsidieert de
staat de eerste vijf mediationbijeenkomsten (van 60 minuten elk), die door een gecertificeerde mediator worden geleid en waaraan voor de partijen geen
kosten zijn verbonden. Als het geschil niet binnen vijf bijeenkomsten is beslecht, zijn de kosten van verdere dienstverlening voor de partijen. Om te
beoordelen of iemand in aanmerking komt, moet een gecertificeerde mediator of de Raad van Gecertificeerde Mediators worden geraadpleegd. Informatie
over het project wordt via rechtbanken verstrekt aan betrokken personen en doorgegeven aan gemeenten, sociale diensten, familierechtbanken enz.
Met het project wordt beoogd om 300 stellen bij te staan, zodat ouders met hun kinderen een oplossing kunnen vinden voor zowel familieruzies en geschillen
die onder behandeling zijn bij de rechter, als geschillen die nog niet aan de rechter zijn voorgelegd. Het project is er met name op gericht om huwelijken te
ondersteunen, of in elk geval geschillen zodanig op te lossen dat de ouders van het kind elkaar kunnen blijven respecteren en later met elkaar kunnen
blijven communiceren om gezamenlijk te besluiten over allerlei zaken die verband houden met de dagelijkse verzorging, de opvoeding en het onderwijs van
het kind.
De lijst met gecertificeerde mediators die bij het project betrokken zijn, is beschikbaar op: http://sertificetimediatori.lv/
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De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken EJN-contactpunten. De informatie wordt vertaald door de diensten van
de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. Het EJN en de Commissie aanvaarden geen
enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens in dit document of waarnaar in dit document wordt verwezen. Zie de juridische
mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.
Sommige pagina's van deze website worden aangeleverd door de EU-landen. Momenteel doen zij het nodige om die pagina's aan te passen aan de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese
Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

