VÁLÁSI MEDIÁCIÓ
Mikor jöhet szóba a válási mediáció?
-

a házassági bontóper megindítása előtt vagy a bontóper alatt
a felek saját elhatározásukból vagy
a bíróság kezdeményezésére (ún. „kötelező mediáció” esete)

Milyen esetekben válaszd a válási mediációt?
Bármilyen vita esetén, amely megnehezíti a válásodat vagy az élettársi kapcsolat megszüntetését, így különösen:
-

a kapcsolat, illetve a házasság felbontásával összefüggő vitás kérdések megegyezésen alapuló rendezése érdekében
a szülői felügyelet gyakorlása vonatkozásában (a közös gyermek tekintetében)
a kapcsolattartás kérdésében (a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás)
a gyermek tartása kérdésében
a házastársi közös lakás használata kérdésében
a házastársi tartás kérdésében.

Kiknek jelent megoldást a válási mediáció?
-

akik békésen szeretnék rendezni a válással, élettársi kapcsolat megszüntetésével összefüggő vitáikat
akiknek szükségük van egy külső, objektív személyre (hogy segítse a kettejük közötti kommunikációt, azaz közvetítsen közöttük)
„a szó elszáll, az írás megmarad”, azaz akik írásbeli megállapodást szeretnének kötni a hozott döntésekről, amelyet jóváhagyásra a bíróságra benyújtanak
akik a hosszadalmas bírósági eljárást szeretnék lerövidíteni (azaz időt és pénzt megtakarítani)
akik szeretnék saját maguk meghozni a további életüket (gyermekük életét) meghatározó döntéseket

Hogyan vehetsz részt a válási mediáción?
1. fogalmazd meg magadban, hogy mi a vita tárgya
2. egyeztesd a vitapartnereddel, hogy szeretnéd mediátor segítségét igénybe venni
3. válasszatok közösen a naptárban található szabad időpontok közül
4. jelentkezzetek be online a https://mediatorin.salonic.hu/ oldalon.
5. gyertek el személyesen a választott időpontban a Budapest, Mester utcai irodába (bizonyos feltételek mellett online mediáció is lehetséges)
Mennyibe kerül a válási mediácó?
A válási vita (jogvita) békés rendezésében való közvetítés résztvevő felenként (tehát egyenlő mértékben) fizetendő. A fizetendő összeg tartalmazza a 3 órás ülés díjazását,
valamint az írásbeli megállapodás elkészítését is, amelyet a felek a bíróság részére be tudnak nyújtani. Tapasztalatom szerint az összes vitás kérdés rendezéséhez általában 13 alkalomra van szükség. Kivételes esetekben azonban ennél is többre lehet szükség ahhoz, hogy a felek megegyezzenek. A díjazást illetően kérlek, hogy tájékozódj a
www.mediatorin.hu honlapon vagy online bejelentkezés esetén közvetlenül a https://mediatorin.salonic.hu/ oldalon, illetve kérj ajánlatot a katalin@mediatorin.hu e-mail
címen. Németül beszélő ügyfeleket is szívesen fogadok.
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