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Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata
nemrég módosult. Az Ön által
francia
kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change
Közvetítő
A Portál e rovata lehetővé teszi, hogy közvetítőt találjon Belgiumban.
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal
semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.
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Hogyan találhatok közvetítőt Belgiumban?
Amennyiben közvetítőt keres Belgiumban, a következő internetes honlap áll rendelkezésére:
A Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat honlapjának vonatkozó része: A közvetítés – mint bíróságon kívüli lehetőség.
E honlapon a következőkben felsorolt információkat találja:
A közvetítés bemutatása
A közvetítő
A közvetítés menete
Mi történik a közvetítés után?
A közvetítés költsége
Egy közvetítésről szóló brosúrához vezető link (PDF)
Hasznos címek és linkek.
A honlap található egy Szakmabeliek rovata is, amely a következő témakörökben ad felvilágosítást:
A közvetítők minősítési szempontjai,
A közvetítői minősítés elnyerése céljából beadott pályázati anyagra vonatkozó Iránymutatások a 2005. február 21-i törvény alapján,
A közvetítői elismerési kérelem jegyzéke,
Alapképzés és továbbképzés,
A minősített közvetítő magatartási kódexe ,
Panaszkezelés.
Jár-e költségekkel az adatbázishoz való hozzáférés?
Az adatbázishoz való hozzáférés nem jár költségekkel.
Közvetítő keresése Belgiumban
Belgiumban a Közvetítők listája segítségével kereshet közvetítőt a következő szempontok szerint:
kerület,
foglalkozás,
beavatkozási terület,
beszélt nyelv,
név.
Kapcsolódó linkek
Szövetségi Igazságügyi Közszolgálat
A közvetítés – mint bíróságon kívüli lehetőség
Közvetítők listája
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E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az
eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal
semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam
szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

