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Družinska mediacija
Splošno načelo švedskega prava je, da so sporazumne rešitve za otroke najboljše. Zato so bila pravila oblikovana tako, da je treba najprej poskusiti
prepričati starše, naj se dogovorijo o zadevah, ki se nanašajo na njihove otroke.
Na koga se obrniti?
Socialne službe imajo posebno odgovornost. Med drugim morajo staršem nuditi možnost uporabe spravnega postopka ( samarbetssamtal). Namen
spravnega postopka je pomagati staršem, da dosežejo sporazum (glej dodatne informacije o spravnem postopku). Če se starša dogovorita, se lahko njuna
sporazumna rešitev vključi v sporazum, ki ga odobrijo socialne službe. Tudi sodišča morajo najprej poskušati doseči sporazumni dogovor med starši. Če to
ne uspe, lahko sodišče odredi spravni postopek ali mediacijo (medling).
Na katerih področjih je mediacija dopustna ali se najpogosteje uporablja?
Družinska mediacija naj bi se v sodnih postopkih uporabljala, kadar na primer spravni postopek ni bil uspešen, vendar še vedno obstaja možnost, da se
starši dogovorijo o zadevah, ki se nanašajo na njihove otroke.
Ali je treba upoštevati posebna pravila?
Sodišče odloči o tem, kdo bo imenovan za mediatorja. Odločba, s katero se odredi mediacija, sama po sebi ne zahteva privolitve staršev, vendar ima
mediator lahko težave pri opravljanju svojih nalog, če starš dejavno nasprotuje imenovanju mediatorja. Mediator se v posvetovanju s sodiščem odloči, kako
je treba organizirati mediacijo. Za mediatorje ni kodeksa ravnanja ali podobne ureditve.
Informacije in usposabljanje
Za usposabljanje mediatorjev ni nobene nacionalne organizacije.
Kakšni so stroški mediacije?
Mediatorji imajo pravico do razumnega plačila za delo, čas in stroške, ki ga prejmejo od države.
Zadnja posodobitev: 25/01/2017
Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezne kontaktne točke pri Evropski pravosodni mreži, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske
komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska pravosodna mreža v civilnih in
gospodarskih zadevah ter Evropska komisija ne prevzemata nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki v tem dokumentu. Za pravila o avtorskih
pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

