Perbeszéd helyett párbeszéd!
Bírósági közvetítés
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Mi a bírósági
közvetítői eljárás?
Konfliktusban álló felek egy külső személy – a
közvetítő – segítségével saját maguk próbálják
feloldani a vitájukat. A célja, hogy írásos
megállapodás jöjjön létre a vita megoldásaként
a felek között.
A vitát rendező közvetítői eljárás:
99 gyors
99 hatékony
99 ingyenes a bíróságon
A felek kölcsönös megállapodással lezárhatják
a bíróság előtt folyamatban lévő jogvitát,
nemperes eljárást.

Miért előnyös a felek
számára ez az eljárás?
GYORS
99 a felek igényeihez igazodik az időzítés
99 néhány hét alatt lezajlik
99 nincs bizonyítás, szakértő
HATÉKONY
99 mindkét fél nyertes lehet
99 közvetlen
99 oldott légkörben zajlik
99 nem nyilvános, teljes titoktartás
mellett zajlik
INGYENES
99 a bírósági közvetítői eljárás illeték- és
díjmentes
99 megállapodás esetén az illetékkedvezmény a
perben akár 90%-os is lehet

Mit tegyen, ha bírósági
közvetítői eljárást
szeretne igénybe venni?
Megindított bírósági eljárás alatt valamelyik
félnek, vagy mindkettőnek kérelmet kell
benyújtania a bíróságra.
zz A kérelem nyomtatvány elérhető a bírósági
honlapon és a bíróságokon, elektronikusan
is benyújtható.
zz Érdeklődjön közvetlenül a bírósági közvetítőnél!
kérelem

bírósági
ügyfél

bíróság

közvetítő

bírósági
közvetítői
eljárás

Hogyan zajlik?

zz a közvetítő a folyamatot vezeti
zz jövőorientált, nem a múltat boncolgatja
zz megoldásokra fókuszál
zz a felek együttműködésük jövőbeni módját
közösen tervezik meg
zz felek egyetértését célozza
zz a jogvita és a konfliktus együttes feloldása a cél

megállapodással zárulhat

közvetítői eljárás

vagy megállapodás
nélkül fejeződhet be

Mi történik a közvetítői
eljárást követően?

közvetítői eljárás

nincs megállapodás

a perben
a bíró dönt
ítélettel

írásbeli megállapodás

önkéntes
teljesítés

perbeli
egyezség

az egyezség
bírói
jóváhagyása
ítélet hatályú

Milyen típusú bírósági
ügyekhez kapcsolódóan
veheti igénybe a bírósági
közvetítői eljárást?
zz családjogi perek:
• házasság felbontása,
• szülői felügyelet rendezése,
• kapcsolattartás,
• gyermektartásdíj, stb.
zz öröklési perek
zz birtok- és szomszédjogi perek
zz szerződéses jogviták
zz kártérítési perek
zz munkaügyi perek
zz gazdálkodó szervezetek
egymás közötti jogvitái
zz közigazgatási perek egy része
zz nemperes eljárások

Mely esetekben kötelező
megjelenni közvetítőnél?
Ha a bíró indokoltnak látja, kötelezheti
a feleket a közvetítői eljárásról szóló
tájékoztató meghallgatására, ahol együtt kell
megjelenniük.
Mely ügyekben kötelezhet a bíró?
zz a szülői felügyelet megfelelő gyakorlása
körében
zz a szükséges együttműködés
kialakítására
zz a kapcsolattartás
rendezése érdekében

Kik a bírósági közvetítők?

Közvetítői képzettséggel rendelkező bírák és
bírósági titkárok.

Bírósági közvetítők névjegyzéke:
http://birosag.hu/allampolgaroknak
/mediacio/birosagi-kozvetitok
VÁLASSZA A BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTÉST!

Részletesen
a közvetítői eljárásról:

Perbeszéd helyett
párbeszéd
– alternatív vitarendezés a bíróságon

www.birosag.hu
http://www.birosag.hu/
allampolgaroknak/gyakran-ismeteltkerdesek

Ez a kiadvány nem nyújt teljes körű tájékoztatást. Kizárólag figyelemfelhívás, ismeretterjesztés célját szolgálja, annak tartalmára
bírósági eljárásban közvetlen jogi alapként
hivatkozni nem lehet. Kérjük, minden esetben alaposan tájékozódjon az irányadó jogszabályi előírásokról.
Forduljon bizalommal az érintett bíróság kezelőirodájához, vagy keresse fel a bíróság honlapját.
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