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Mediatori
Această secțiune a portalului vă oferă sprijin pentru identificarea unui mediator în Republica Cehă.
Pentru această versiune lingvistică nu există o traducere oficială.
Puteți accesa aici versiunea realizată cu ajutorul instrumentului de traducere automată. Vă reamintim că traducerea automată servește numai la înțelegerea
contextului. Proprietarul acestei pagini nu își asumă nicio răspundere cu privire la calitatea traducerii.
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Cum puteți găsi un mediator în Republica Cehă
Puteți găsi datele de contact ale mediatorilor care lucrează în Republica Cehă pe mai multe site-uri, făcând o căutare după termenul de "mediere". O listă a
mediatorilor care fac parte din Asociația Mediatorilor din Cehia poate fi consultată pe site-ul acestei organizații. O listă a mediatorilor și a avocaților este
publicată pe site-ul Asociației Barourilor din Cehia, iar datele lor de contact sunt publicate pe site-ul Uniunii pentru Proceduri de Arbitraj și Mediere din
Republica Cehă. Datele de contact ale antenelor Serviciului de Probațiune și Mediere din Republica Cehă, care își desfășoară activitatea pe lângă
tribunalele districtuale relevante, se găsesc pe site-ul serviciului. O listă a mediatorilor înregistrați în conformitate cu Legea nr. 202/2012 privind medierea
este deținută de Ministerul Justiției și urmează să fie publicată în curând.
Este gratuit accesul la registrul mediatorilor din Republica Cehă?
Da, registrul mediatorilor este gratuit.
Cum puteți căuta un mediator în Republica Cehă
Puteți găsi datele de contact ale mediatorilor care lucrează în Republica Cehă pe mai multe site-uri, făcând o căutare după termenul de "mediere".
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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
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