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Juhime tähelepanu sellele, et käesoleva lehekülje
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Vahendus ELi liikmesriikides

saksa keel

Austria
Miks mitte püüda lahendada vaidlus kohtussemineku asemel vahenduse teel? Vahendus on vaidluste alternatiivse lahendamise menetlus, mille korral
vahendaja aitab pooltel jõuda kokkuleppele.
Seda lehekülge ei ole Teie valitud keelde tõlgitud.
Võite saada sisu masintõlgitud versiooni. Võtke arvesse, et see võimaldab ainult teksti ligikaudset mõistmist. Lehekülje omanik ei vastuta masintõlgitud teksti
kvaliteedi eest.

-----eesti keel-----bulgaaria keelhispaania keeltšehhi keeltaani keelkreeka keelinglise keelprantsuse keelhorvaadi
itaalia keelläti keelleedu keelungari keelmalta keelhollandi keelpoola keelportugali keelrumeenia keelslovaki keel
sloveeni keelsoome keelrootsi keel
Kellega ühendust võtta?
Föderaalne justiitsministeerium haldab registreeritud vahendajate nimekirja. Kõik nimekirja kantud vahendajad on saanud vastava väljaõppe.
Puudub keskasutus, mis oleks pädev vahendusteenuseid osutama.
Leidub professionaalseid ja muid, vahendusteenust pakkuvaid ühendusi, ning vahendajaid toetavad mõned valitsusvälised organisatsioonid.
Millal valida vahendus?
Tsiviilasjades võib kasutada vahendust selliste vaidluste lahendamisel, mille korral tavaliselt teevad otsuseid üldkohtud. Vaidluse pooled võivad vaidlusele
lahenduse leidmiseks vabatahtlikult vahenduse kasuks otsustada.
Naabritevahelise konflikti puhul nõutakse, et vaidlusele tuleb kõigepealt otsida lahendust kohtuväliselt, enne kui asja võib kohtusse anda. Selleks võib
vaidluse tuua vahendaja või lepitaja ette või taotleda vaidluse kohtueelset lahendamist ringkonnakohtus (prätorischer Vergleich).
Kas tuleb järgida erieeskirju?
Vahendajatele ei ole kehtestatud erieeskirju ega riiklikku tegevusjuhendit.
Vahendajad ei ole registreeritud kui spetsialistid näiteks perekonnaõiguse, meditsiini või ehituse valdkonnas, kuid registrisse saab kanda valdkonnad, milles
registreeritud vahendaja tegutseb.
Igaüks, kes on saanud vastava väljaõppe ja kes vastab vahendajale esitatavatele nõudmistele, võib olla kantud registreeritud vahendajate nimekirja.
Puuduvad siiski piirangud selle kohta, kes võib kasutada vahendaja kutsenimetust.
Teave ja koolitus
Lisateavet vahendajate koolituse üksikasjade ja registreerimisnõuete kohta Austrias leiab siit. Teave on esitatud ainult saksa keeles.
Kui suured on vahendusega kaasnevad kulud?
Vahendust ei pakuta tasuta.
Vahendustasu suuruses lepivad eraõiguslik vahendaja ja vaidluse pooled omavahel kokku.
Kas vahenduse teel saavutatud kokkulepet saab täitmisele pöörata?
Direktiiv 2008/52/EÜ lubab pooltel nõuda, et vahendusmenetluse tulemusena sõlmitud kirjalik kokkulepe pöörataks täitmisele. Liikmesriigid peavad esitama
nende kohtute ja muude asutuste nimekirja, kes on pädevad selliseid taotlusi saama.
Austrias saab vahenduse teel saavutatud kokkulepet täitmisele pöörata ainult siis, kui kohtus on kinnitatud kokkulepe ( Vergleich) või notari juures sõlmitud
notariaalne leping.
Viimati uuendatud: 28/01/2020
Käesoleva veebilehe asjaomaseid keeleversioone haldavad asjaomased liikmesriigid. Tõlked on teostanud Euroopa Komisjoni teenistused. Originaali
tehtavad võimalikud muudatused asjaomase riikliku ametiasutuse poolt ei pruugi kajastuda tõlkeversioonides. Euroopa Komisjon ei võta vastutust selles
dokumendis sisalduva ega viidatud teabe ega andmete eest. Palun lugege õiguslikku teadaannet lehekülje eest vastutava liikmesriigi autoriõiguste kohta.
Liikmesriikide sisu haldamise eest vastutavad liikmesriigid uuendavad parajasti selle veebisaidi sisu, et võtta arvesse Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa
Liidust. Kui leiate siit teavet, milles Ühendkuningriigi lahkumine veel ei kajastu, ei ole see taotluslik ja muudetakse peagi.

