Норвезька служба посередництва
Що відбувається на зустрічі у Норвезькій службі
посередництва?
Норвезька служба посередництва та примирення займається кримінальними та
цивільними справами.
Кримінальні справи: Правопорушення, про яке було повідомлено поліцію, коли
обвинувачений визнав свою провину, а служба посередництва й усі інші сторони
погодилися домовитися.
Цивільні справи: Правопорушення, про яке не було повідомлено поліцію, сторона
обвинувачення відхилила справу, або конфлікти між людьми у приватних справах.
Зустріч у Службі посередництва, чи то у кримінальній чи цивільній справі, що залежить
від потреб та очікувань сторін. Це добровільна зустріч, і сторони можуть відмовитися
від зустрічі в будь-який час.
Що відбувається перед зустріччю?
Служба посередництва зв'язується зі сторонами, щоб запропонувати попередню
розмову для з'ясування потреб, підготовки сторін до зустрічі.
Якщо сторонам не виповнилося 18 років, один із батьків або законний опікун має
схвалити будь-яку угоду, укладену під час зборів. Сторони можуть або не можуть
прийняти рішення про угоду.
Угода може передбачати компенсацію у вигляді оплати, роботи або інших формах.
Сторони повинні розглянути пункти, які вони хочуть включити в угоду до зустрічі з
посередництвом.
Що відбувається під час зустрічі?
Завдання посередників
Завдання посередників – забезпечити безпечний простір для об'єднання сторін,
незважаючи на їхній конфлікт, і допомогти сторонам висловити свій досвід. Перш ніж
сторони домовлятимуться щодо конфлікту, посередник має надати інформацію щодо
зустрічі у Службі посередництва та ролі учасників.
Щоб будь-яка угода була дійсною, посередник має затвердити угоду.
Посередник має право і обов'язок відмовитися від угоди, яка сприяє одній зі сторін в
необґрунтованому ступені або є несприятливою з інших істотних причин.
Посередник є неупередженим і пов'язаним положенням про конфіденційність.

Кримінальні справи
На зустрічі всі сторони отримують можливість розповісти про свій досвід, свої реакції і
почуття з приводу того, що сталося. Сторони, а не посередники, несуть
відповідальність за зміст будь-якої угоди. Всі сторони можуть вносити пропозиції щодо
того, що має містити угода. Сторони підписують письмову угоду. Якщо одній зі сторін не
виповнилося 18 років, угоду має підписати один із батьків або законний опікун.
Якщо угода передбачає період скасування, існує двотижневий період, протягом якого
сторони можуть змінити свою думку.
Цивільні справи:
На зустрічі всі сторони отримують можливість розповісти про свій досвід, свої реакції і
почуття з приводу того, що сталося. Немає вимоги, щоб угода була в письмовій формі,
але непогано було б укласти письмову угоду, щоб задокументувати те, на що сторони
погодилися.
При бажанні сторін вони можуть домовитися про дату скасування, щоб вони мали
можливість вийти з договору. Якщо одній зі сторін не виповнилося 18 років, угоду має
підписати один із батьків або законний опікун.
Укладання угоди в письмовій формі також дозволяє Службі посередництва та
примирення стежити за справою.
Що відбувається після зустрічі?
Кримінальні справи
Адміністрація Служби посередництва надішле копію договору до прокуратури. Якщо
угода містить кінцевий термін, скаржник має повідомити Службу посередництва про
його виконання. Справа завершується виконанням угоди.
Прокуратура також отримує результат. Якщо угода буде порушена, поліція може знову
відкрити справу і оцінити вжиття інших кримінальних заходів.
Кримінальні справи, що вирішуються у Службі посередництва і не зазначені у витягах із
поліцейських записів, але будуть включені у поліцейську довідку протягом наступних
двох років. Записка видаляється через два роки, за умови, що протягом цих двох років
не буде скоєно нових правопорушень.
Цивільні справи:
Якщо угода містить кінцевий термін, скаржник має повідомити Службу посередництва
про його виконання. Справа завершується виконанням угоди. Служба посередництва
запитає сторони, чи хотіли б вони нового процесу посередництва, коли угоди не
виконуються.
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