Prawo Wzajemnego Zaangażowania
Podstawą Prawa Wzajemnego Zaangażowania
jest porozumienie, że strony nie pójdą do sądu.
Procedura ta służy rozwiązywaniu spraw
cywilnych i rodzinnych i angażuje strony i ich
adwokatów. W razie potrzeby mogą również
uczestniczyć w niej eksperci, tacy jak doradcy
finansowi lub psychologowie. Pod nadzorem
prawników wyszkolonych w tym zakresie
strony dzielą się informacjami i pracują nad
o s iąg n ięc i e m
porozumienia,
które
usatysfakcjonuje wszystkich. Procedura ta jest
dobrowolna, a osiągnięte porozumienie jest
wiążące.
Prawo Wzajemnego Zaangażowania wymaga
szczerości, współpracy i szacunku. Procedura ta
jest tańsza od postępowania sądowego,
a ponieważ strony same nią kontrolują, są przez
to bardziej zadowolone z osiągniętego wyniku.
Prawnicy uczestniczący w procesie Prawa
Wzajemnego Zaangażowania są obecni na
wszystkich spotkaniach, wspierając swoich
klientów, proponując rozwiązania i doradzając
w kwestiach prawnych. Strony mogą wycofać
się z procesu i udać się do sądu, ale wówczas
adwokaci nie mogą nadal ich reprezentować.
Prawnicy są wyłącznie zobowiązani do
osiągnięcia porozumienia poza sądem.
.

Dodatkowe źródła informacji:
Izba Adwokacka Powiatu Bucks posiada
informacje dotyczące:
Tłumaczenia dokumentów
Tłumaczenia ustnego
List mediatorów, centrów mediacyjnych
oraz biegłych w procesie Prawa
Wzajemnego Zaangażowania

Promowanie doskonałości prawniczej

Skontaktuj się z Izbą Adwokacką pod
numerem:
215-348-9413
lub odwiedź stronę internetową:
www.bucksbar.org
i kliknij na „ community resources”

Tłumaczenie na język polski
Tłumaczenie tej broszury zostało
wykonane z inicjatywy Waszych
przyjaciół z kancelarii

Dorian, Goldstein, Wisniewski &
Orichnik P.C.

Alternatywne
Metody Rozwiązywania
Sporów

Klauzula
Niniejsza broszura jest przeznaczona wyłącznie do
celów informacyjnych i nie zastępuje porady
adwokackiej. W celu uzyskania informacji
dotyczących tej broszury, należy skonsultować się z
adwokatem. Izba Adwokacka Powiatu Bucks nie jest
odpowiedzialna za treść tej broszury i zrzeka się
jakiejkolwiek odpowiedzialności z niej wynikającej.

Rada Adwokacka Powiatu
Bucks
135 East State Street
Doylestown, PA 18901
215-348-9413

Rodzaje alternatywnych metod rozwiązywania sporów
Mediacja
Mediacji podlegają wszelkie sprawy cywilne,
w tym rodzinne, które nie zawierają zarzutu
znęcania się. Mediacja jest dobrowolna, poufna
i wiążąca, jeśli strony osiągną porozumienie.
Mediatorami w sprawach cywilnych
i rodzinnych są zazwyczaj prawnicy,
przeszkoleni w procedurach mediacyjnych tak,
aby zachować neutralność w stosunku do stron,
a często też ich adwokatów, w celu rozwiązania
kwestii prawnych bez potrzeby pójścia do sądu.
Mediatorzy nie mogą występować w roli
adwokata żadnej ze stron. Mediacje są
skuteczne i opłacalne. Strony mają pełną
kontrolę nad wynikiem swojej sprawy, więc
wyniki mediacji bardziej satysfakcjonują strony
niż potencjalny werdykt sędziego lub ławy
przysięgłych. Mediacja może mieć miejsce na
każdym etapie postępowania, nawet przed jego
wszczęciem.
The Court of Common Pleas Powiatu Bucks
oraz Izba Adwokacka Powiatu Bucks
prowadzą listę prawników i innych specjalistów
przeszkolonych do roli mediatorów.

Orphans’ Court Mediation
Opiekuńczy)

(Sąd

Mediacja w Sądzie Opiekuńczym pomaga
stronom rozwiązać kwestie związane
z prawomocnością i wykonaniem testamentu,
w sytuacjach, gdy pojawiają się pytania czy
wykonawca lub administrator spadku wykonuje
odpowiednio swoje obowiązki, lub pytania
dotyczące oszacowania spadku. Ponadto, w
sprawach opiekuńczych w sporach, kto jest odpowiednią osobą do występowania w imieniu
osoby

ubezwłasnowolnionej, sprawach o podważenie
pełnomocnictw, zarzutach o nieprawidłowe
wywieranie nacisku oraz kwestiach adopcji.
The Court of Common Pleas Powiatu Bucks
oraz Izba Adwokacka Powiatu Bucks
prowadzą listę prawników oraz innych
ekspertów specjalistów wyszkolonych w
zakresie mediacji.

Mortgage Foreclosure Diversion Program
(MFDP) – Alternatywny Program
Pomocy Przed Zajęciem Obciążonej
Nieruchomości
MFDP został ustanowiony w 2009 r. przez
The Court of Common Pleas Powiatu Bucks,
aby pomóc właścicielom nieruchomości
w powiecie Bucks, którym grozi zajęcie
obciążonej nieruchomości. Kiedy właściciel
domu zostaje pozwany w celu zajęcia
obciążonej nieruchomości, ma on możliwość
przystąpienia do MFDP. Po konsultacji
z zatwierdzonym doradcą lokalowym,
właściciel domu uczestniczy w konferencji
mediacyjnej z prawnikiem kredytodawcy i
mediatorem, w celu rozwiązania problemów
związanych z zajęciem nieruchomości.
Wyszkoleni w procedurach mediacyjnych
przejęcia nieruchomości prawnicy zrzeszeni
w Izbie Adwokackiej Powiatu Bucks,
poświęcają swój czas, aby wystąpić w formie
mediatora w tych konferencjach. Usługa ta jest
darmowa dla mieszkańców Powiatu Bucks.

Arbitraż
W powiecie Bucks istnieją dwa rodzaje arbitrażu.
Pierwszy odbywa się w sprawach cywilnych, gdy
strata nie przekracza kwoty 50 000,00 USD.
Arbitraż wymagany przez Sąd jest ustalany przez
administrację Sądu i odbywa się w budynku
Sądu. Prawnicy z powiatu Bucks pracują w
trzyosobowym panelu arbitrażowym, który
rozpatruje i decyduje o sprawie. Od decyzji
podjętej przez panel można się odwołać
i wszcząć rozprawę. Strony nie mają żadnego
wpływu na wybór prawników, którzy będą
członkami panelu.
Drugi rodzaj arbitrażu dotyczy kontraktów.
Strony kontraktu, np. umowy biznesowej lub
polisy ubezpieczeniowej wspólnie wybierają
prawnika arbitra, który rozpatrzy sporną sprawę.
Wspólnie wybrany arbiter jest wyszkolony, jako
osoba neutralna w zakresie istoty sporu. Niektóre
kontrakty wymagają trzyosobowego panelu
arbitrażowego. W takim przypadku, każda ze
stron wybiera arbitra i obaj wybierają trzeciego
arbitra, który ma być arbitrem neutralnym.
Decyzje podjęte przez jednego arbitra lub przez
trzyosobowy panel arbitrów nie podlegają na
ogol odwołaniu.

