Belgia

Găsiţi un mediator - Belgia
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o

Această secțiune a portalului vă permite să găsiți un mediator în Belgia.
Cum puteți găsi un mediator în Belgia?
Pentru a găsi un mediator în Belgia, puteți vizita următorul site internet:
Site-ul internet al Serviciului Public Federal de Justiție privind

Medierea - o alternativă la acțiunile în instanță.

Aici puteți găsi următoarele informații:
Prezentarea medierii
Mediatorul
Desfășurarea medierii
După mediere
Costul medierii
Link către o broșură referitoare la mediere (PDF)
Adrese și link-uri utile.
Site-ul cuprinde de asemenea o Secțiune a profesioniștilor, care oferă informații cu privire la:
Criteriile de autorizare a mediatorilor
Directivele privind depunerea unui dosar pentru obținerea titlului de mediator autorizat în temeiul Legii din 21 februarie 2005
Inventarul cererii de recunoaștere ca mediator
Formarea inițială și formarea continuă
Codul de conduită al mediatorului autorizat
Gestionarea plângerilor.
Există o taxă pentru accesarea informațiilor din baza de date?
Nu, nu există nicio taxă pentru accesarea informațiilor din baza de date.
Cum puteți căuta un mediator în Belgia?
Puteți căuta un mediator în Belgia în
arondismentul,
profesia,
domeniul de intervenție,
limba vorbită,
numele.
Linkuri relevante

Lista mediatorilor, după următoarele criterii:

Serviciul Public Federal de Justiție
Medierea, o alternativă la acțiunile în instanță
Lista mediatorilor

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de
serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să
nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau
la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul
membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.
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