
Știți că exista alte metode pentru a regla o problemă decât să mergeți în fața 
tribunalului?

Modelele de prevenție și de reglare a conflictelor sunt procese care sunt adaptate 
la nevoile dumneavoastră. Acestea ajută la găsirea de soluții în situații 
problematice prin dialogare, prin a asculta și prin a discuta într-un cadrul structurat 
cu pârțile adverse.  Arbitrajul, negocierea și medierea fac parte din tipurile de 
soluții.

Medierea este un mod de justiție participativă care ia în considerare nevoile și 
interes urile dumneavoastră. Ea este asociată cu o administrare a justiției mai 
rapidă, eficace și mai puțin costisitoare care reglează nu numai litigiile, dar si 
conflictele. Noi va propunem un serviciu fără nici un cost care poate ajuta toată 
populația din Quebec.      

Medierea e in același timp un proces care e voluntar, ce semnifică că dosarele 
sunt destul de flexibile, în așa fel încât să fie adaptate la nevoile dumneavoastră 
și nu  sunteți nicio data obligați să participați. Dar, dacă un acord este încheiat 
între părți, asta leagă participanții și pune un sfârșit la procesul de mediere.  

Din contră la tribunalele judiciare, informațiile și documentele divulgate în procesul 
de mediere sunt confidențiale și nu sunt admise ca probă în fața Curți de Justiție 
în afara cazului când participanții decid în alt fel.   

Dacă procesul acesta rezolvitor de conflicte vă interesează, clinica de Mediere a 
Universități de Montreal ar putea fii soluția problemelor voastre. 

Clinica de Mediere e înainte de toate un serviciu pus la dispoziție pentru 
comunitatea quebecoasă.  

Este un loc unde se poate recurge la servicii de mediere pentru un cost mic. Clinica 
oferă la cetățeni posibilitatea de a rezolva conflictele în a colabora timp de 3 sesiuni 
de 2h30 fiecare. 

Clinica de mediere est în același timp un loc de învățare a studenților noștri de la 
facultatea de drept. Ei o să observe și o să asiste mediatori de experiență  în 
tratamentul dosarelor dumneavoastră.  Ei vor dezvolta competențe practice care 
le vor fi necesare la dezvoltarea noilor generații de juriști. 

Clinica de mediere este în același timp o contribuție la o lume de cercetare 
universitară. Prin reunirea informațiilor, ea participă la dezvoltarea cunoștințelor 
științifice despre viziunea cetățenilor asupra modelelor de prevenție și de reglare 
a conflictelor.



Nu ezitați să consultați celelalte video-uri și pentru mai multe informați despre 
clinica noastră. Puteți să vizitați situl nostru internet pentru a profita de resursele 
oferite sau ca să intrați în contact cu noi.  Ne-ar face mare plăcere să răspundem 
la toate întrebările dumneavoastră despre utilizarea de medieri și despre clinică.


