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TÖRÖLTÉK A HÁZASSÁGOK FELBONTÁSA SORÁN KÖZVETÍTŐK JOGI SZEREPÉT

„Szakítanak” a válást 
megkönnyítő mediátorokkal

A bíróságok nem vehetik fi gyelembe a válás során a mediátornál megkötött köz-
vetítési megállapodást – döntött a legfelsőbb bíróság. A lapunk által megszólal-
tatott szakemberek szerint a gyakorlatban alig lesz változás, hiszen a közvetítési 
megállapodás önmagában eddig sem volt elegendő a házasság felbontásához: 
azt bíróságon, közigazgatási vagy közjegyzői eljárás révén kellett véglegesíteni. 
Éppen ezért nagyon kevesen vették igénybe a mediátorok szolgáltatásait, bár a 
közvetítői eljárás arra jó, hogy kölcsönösen elfogadható feltételeket találjanak, és 
ezt ne a peres eljárás vitarendezési keretei között tegyék.  3.»

Nem mindegy, hogyan válnak el útjaik. A mediátor megkönnyítheti a felek közötti egyezség megkötését, de ennek immár nincs jogi súlya

Nem szabad bedőlni
a rémhíreknek
A koronavírus európai terjedése 
kapcsán a világhálón és a közössé-
gi oldalakon közzétett álhírekkel 
és pánikkeltéssel szembeni óva-
tosságra intik a hazai hatóságok 
a lakosságot. Miközben a kórban 
szenvedő olasz férfi  az előzetes 
vizsgálatok szerint senkit nem fer-
tőzött meg Romániában, a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács elrendelte az 
óvintézkedések fokozását.  4.»

Elhúzódó
kormányválság
Ismét a leendő kormány mega-
lakításának lehetőségéről szóló 
konzultációk zajlottak tegnap 
Bukarestben, miután Ludovic 
Orban visszaadta a kormányala-
kítási megbízást. Az ügyvivő kor-
mányfő azt követően kényszerült 
erre, hogy az alkotmánybíróság 
kimodta: alkotmányellenesen 
jelölték kormányfőnek olyan kö-
rülmények között, hogy igazából 
nem is akarta, hogy újabb kor-
mánya bizalmat kapjon.  5.»

Újabb halasztás
receptügyben
Közvitára bocsátotta az Orszá-
gos Egészségbiztosítási Pénztár 
a kormányhatározat-tervezetet, 
amelynek értelmében az ország 
bármelyik patikájában kiválthatók 
lesznek az ingyenes és ártámoga-
tott receptek, valamint érvényesít-
hetők a laboratóriumi és röntgen-
vizsgálatokra írt beutalók. Ez 
alapján a rendelkezés csak jövő év 
elejétől lépne hatályba.  2.»

Sorra került az 
autonómiastatútum
Székelyföld autonómiastatútumá-
ról tárgyaltak kedden a bukaresti 
képviselőház emberjogi bizott-
ságában. A tervezetet negatívan 
véleményezte a testület, de Kul-
csár-Terza József, a statútum egyik 
beterjesztője tegnap áttörésként 
értékelte, hogy az emberjogi bi-
zottság elnöke, a török kisebbséget 
képviselő Ibram Iusein megsza-
vazta a tervezetet.  2.»

 » Az eljárásin-
dítást megelőző 
közvetítés sokat 
segíthetne a 
válás körülmé-
nyeinek tisz-
tázásában, ám 
a házasságuk 
felbontását kérő 
felek nemigen 
fordulnak mediá-
torokhoz.
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Jól sült el: békét kötöttek
Gyergyóditróban  8.»

„Szegényes”a romániai
vásárlói kosár  6.»

Templomúttal mentik a dél-erdélyi
magyar épített örökséget 4–5.
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