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TÁJÉKOZTATÓ
a bírósági mediációról
A mediáció egy olyan, a bírósági eljárás keretein belül (peres eljárás
megindításakor, per folyamán, esetleg végrehajtási szakban) a
hagyományos vitarendező (peres eljárásoktól eltérő) megoldás, melynek
célja, hogy a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezés alapján a
vitában nem érintett semleges, pártatlan harmadik személy (mediátor)
bevonása mellett megegyezéssel rendezzék vitájukat.
A bírósági mediáció ahhoz is segítséget nyújt, hogy a bírósági eljárás
megindulásakor, illetve az alatt is gyorsan, hatékonyan rendezhető legyen a
jogvita.
A bírósági mediáció lehetővé teszi, hogy a felek per helyett párbeszéd útján
egyezségre jussanak.
A mediációs eljárás lényegesen gyorsabb, rugalmasabb, mint a bírósági
eljárás. A mediáció lehetőséget ad a feleknek, hogy jobban megértsék
egymás álláspontját. A bírósági mediátor segít abban, hogy a felek maguk
találják meg a megoldást a problémájukra.
A bírósági mediációs eljárás ingyenes.
A bírósági mediátorral való vitarendezés során nincs bizonyítási eljárás,
ezért a perköltség csökken, a felek illetékkedvezményben részesíthetők a
megegyezésre tekintettel.
Vitás ügyével bárki bírósági mediátorhoz fordulhat.
Felvilágosítást kérhet a bírósági közvetítői eljárás céljáról, menetéről.

Bírósági közvetítéssel rendezhetők:
- családjogi viták, szülői felügyelettel kapcsolatos perek, házassági
vagyonjogi viták, a gyermekelhelyezés és annak megváltoztatása, a
bíróság hatáskörébe tartozó kapcsolattartás szabályozása, gyermekés törvényen alapuló egyéb tartás iránti perek
- szerződéses és szerződésen kívüli jogviták, kártérítés, szavatosság,
birtokvita, szomszédjogok, gazdálkodó szervezetek egymás közötti
vitái
- munkajogi konfliktusok, a munkáltató és a dolgozó között
rendezhetők a munkabérrel, munkaviszonnyal, munkaszerződéssel
kapcsolatos vitás kérdések.
A mediációs eljárás során a mediátor segítséget nyújt a felek közti
párbeszéd helyreállításában közvetlen formában. A felek álláspontjának
meghallgatását követően megkísérli a megállapodás jóváhagyását a felek
között.
A mediációs eljárás során ha a feleknek sikerül megegyezniük, a
megállapodásnak a jogvitával érintett rendelkezéseit a peres ügy bírósága
jóváhagyhatja. A jóváhagyást a felek kérhetik a bíróságtól.
A feleknek abból sem származik hátránya, ha a közvetítői eljárás során
nem sikerül megegyezniük, mert ebben az esetben a bíróság a peres eljárást
folytatja és eldönti a jogvitát.
A bírósági mediációs eljárás ügyfélfogadási rendje:
Pécsi Járásbíróság Pécs, Széchenyi tér 14.
Hétfő 12.00-14.00 és csütörtök 12.00-14. óra között.
Pécsi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság Pécs, Rákóczi u. 34.
Hétfő 14.30-16.00 óra között
Siklósi Járásbíróság Siklós, Batthyány K. u. 1.
Kedd 12.00-13.30 óra között
Komlói Járásbíróság Komló, Bajcsyi-Zsilinszky u. 2.
Kedd 14.30-16.00 óra között
Szigetvári Járásbíróság Szigetvár, Kossuth tér 15.
Szerda 14.30-16.00 óra között
Mohácsi Járásbíróság Mohács Szepessy tér 10.
Szerda 12.00-13.30 óra között

Fenti időpontok előzetes egyeztetése érdekében dr. Exner Zoltán bírósági
mediátor minden nap 8.00-11.00 óra közötti időpontban érhető el a 72/522150 fővonali vagy a 30-6958289 mobil telefonszámon.

