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A tradução deste texto para português está em curso.
Traduções já disponíveis nas seguintes línguas.
Swipe to change
Mediadores

checo

República Checa
Esta secção do portal ajuda-o a encontrar um mediador na República Checa.
Como encontrar um mediador na República Checa?
Poderá encontrar os contactos dos mediadores que trabalham na República Checa em vários sítios Web, efetuando uma pesquisa com o termo
«mediação». No sítio Web da Associação de Mediadores da República Checa poderá também encontrar uma lista de mediadores. O sítio Web da Ordem
dos Advogados da República Checa contém uma lista de mediadores e advogados; os dados de contacto estão igualmente disponíveis no sítio Web da
União de Arbitragem e Mediação da República Checa. Os contactos do Serviço de Mediação da República Checa na área de jurisdição de cada tribunal de
comarca podem ser consultados no sítio Web do Serviço. Será publicada brevemente uma lista de mediadores registados junto do Ministério da Justiça, em
conformidade com o disposto na Lei n.º 202/2012.
O acesso ao registo de mediadores é gratuito?
Sim, o acesso ao registo de mediadores é gratuito.
Como procurar um mediador na República Checa?
Poderá encontrar os contactos dos mediadores que trabalham na República Checa em vários sítios Web efetuando uma pesquisa com o termo «mediação».
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respetivas traduções. A Comissão Europeia declina toda e qualquer responsabilidade quanto às informações ou aos dados contidos ou referidos neste
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