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Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change
Medierea în țările UE

engleski

Slovenija
De ce să nu încercați să vă soluționați litigiul prin mediere în loc să intentați o acțiune în instanță? Aceasta este o cale alternativă de soluționare a litigiilor
(CASL), prin care un mediator ajută părțile implicate într-un litigiu să ajungă la o înțelegere. Guvernul și practicienii în domeniul justiției din Slovenia sunt
conștienți de avantajele medierii.
Pe cine puteți contacta?
Legea privind soluționarea alternativă a litigiilor de natură judiciară (ZARSS, Monitorul Oficial al Republicii Slovenia nr. 97/09 și nr. 40/12 - ZUJF), care a fost
adoptată la data de 19 noiembrie 2009, prevede ca instanțele de prim și al doilea grad de jurisdicție să adopte și să pună în aplicare un program de
soluționare alternativă a litigiilor pentru a permite părților să aibă la dispoziție mijloace alternative de soluționare a litigiilor în materie comercială și familială,
precum și a litigiilor care țin de dreptul muncii și de alte chestiuni de drept civil. În cadrul acestui program instanțele au obligația de a permite părților să
utilizeze medierea în afara altor forme de soluționare alternativă a litigiilor.
Ministerul Justiției și Administrației Publice deține un registru central al mediatorilor care își desfășoară activitatea în instanță în cadrul programelor de
soluționare alternativă a litigiilor.
Mai multe organizații non-guvernamentale (ONG-uri) își desfășoară activează în domeniul medierii:
Asociația mediatorilor din Slovenia
Slovenia(Registrul mediatorilor);
Centrul pentru mediere din cadrul Centrului de Informare Juridică
Juridică;
Asociația organizațiilor de mediere din Slovenia – MEDIOS (Registrul mediatorilor).
Consiliul pentru soluționarea alternativă a litigiilor își desfășoară activitatea în cadrul Ministerului Justiției și Administrației Publice. Consiliul a fost înființat în
martie 2009 și este un organism specializat, independent și centralizat, cu rol consultativ și de coordonare.
În ce domenii este posibilă recurgerea la mediere și/sau în ce domenii este întâlnită cel mai frecvent?
Recurgerea la mediere este admisibilă în materie civilă, familială, comercială, în chestiuni care țin de dreptul muncii și în alte aspecte legate de proprietate,
în cazul cererilor care pot fi soluționate de către părți. De asemenea, medierea este admisibilă și în alte materii, atât timp cât nu este exclusă prin lege.
Medierea este cel mai frecvent întâlnită în materie civilă, familială și comercială.
Trebuie urmate proceduri specifice?
Recurgerea la mediere se face în mod voluntar. Legea privind medierea în materie civilă și comercială, (ZMCGZ, Monitorul Oficial al Republicii Slovenia, nr.
56/08) se referă la mediere în general, și anume la medierea din cadrul procedurilor judiciare și la medierea extrajudiciară. Această lege stabilește doar
normele de bază pentru procedurile de mediere, care sunt guvernante de mecanisme de autoreglementare. De exemplu, legea prevede când începe și când
se încheie medierea, cine numește mediatorul, normele de bază privind conduita mediatorului, forma acordului de soluționare a litigiului, modul de obținere a
executării acordului respectiv etc. Părțile pot deroga de la dispozițiile legii, cu excepția celor care reglementează principiul imparțialității mediatorului și
impactul medierii asupra perioadelor de excludere și limitare.
Asociația mediatorilor din Slovenia a adoptat Codul de conduită a mediatorilor, însă acesta se aplică doar membrilor acestei asociații.
Informații și formare
Puteți găsi informații utile cu privire la mediere și la modul în care puteți contacta un mediator pe site-urile internet ale diverselor ONG-uri. Printre aceste se
numără:
Asociația mediatorilor din Slovenia
Slovenia;
Asociația organizațiilor de mediere din Slovenia – MEDIOS
MEDIOS;
Centrul pentru mediere din cadrul Centrului de Informare Juridică
Juridică.
Formarea pentru mediatori este oferită de diverse ONG-uri și de Centrul pentru Educație Judiciară din cadrul Ministerului Justiției și Administrației Publice.
Care sunt costurile medierii?
În prezent, medierea în instanță, în temeiul Legii privind soluționarea alternativă a litigiilor de natură judiciară, este gratuită în cazul litigiilor dintre părinți și
copii și a litigiilor de muncă rezultate ca urmare a încetării unui contract de muncă: părțile achită doar onorariile avocaților. În cazul tuturor celorlalte litigii, cu
excepția celor comerciale, instanța achită onorariul mediatorului pentru primele trei ore de mediere.
Organizațiile de drept privat percep diferite taxe pentru mediere.
Este posibilă obținerea executării unui acord care rezultă din procesul de mediere?
Un acord care rezultă din procesul de mediere nu este, în sine, direct executabil. Cu toate acestea, părțile pot conveni ca acordul de soluționare a litigiului să
ia lua forma unui protocol notarial direct executabil, a unei soluționări în instanță sau a unui acord arbitral bazat pe această soluționare.
Linkuri conexe
Asociația mediatorilor din Slovenia
Slovenia;
Centrul pentru mediere din cadrul Centrului de Informare Juridică
Juridică;
Asociația organizațiilor de mediere din Slovenia – MEDIOS
MEDIOS.
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