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CZY MEDIACJA JEST DLA MNIE?
Czy dopuszcza Pan/Pani możliwość zakończenia tego sporu inaczej
niż w formie wyroku sądowego i widzi Pan/Pani możliwość
rozwiązania go w drodze ugody z drugą stroną?
Czy ma Pan/Pani wolę współpracy w dobrej wierze z drugą stroną
konfliktu w celu poszukiwania rozwiązania sporu, a w konsekwencji
osiągnięcia porozumienia?
Czy chce Pan/Pani mieć wpływ na to, jak zostanie rozwiązany spór
i być współautorem tego rozwiązania?
Czy zależy Pani/Panu aby szybko rozwiązać ten konflikt?
Czy podejrzewa Pan/Pani, że może nie mieć wystarczających
środków finansowych na pokrycie wszystkich kosztów postępowania
sądowego (opinie biegłych sądowych, koszty wynagrodzenia
pełnomocnika procesowego drugiej strony w przypadku przegrania
sporu)?
Czy podejrzewa Pan/Pani, że poniesione koszty sądowe przekroczą
kwotę, która może zostać zasądzona dla Pana/Pani w wyroku
sądowym?
Czy chce Pan/Pani zachować lub odbudować dobre relacje
rodzinne/biznesowe z drugą stroną sporu?
Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a długotrwałym porozumieniem
z drugą stronu konfliktu, a nie jedynie formalnym rozstrzygnięciem
konfliktu?
Czy problem w porozumieniu się z drugą stroną konfliktu stanowią
trudności w komunikacji?
Czy chce Pan/Pani mieć możliwość wyrażenia swoich potrzeb
i przedstawienia szczegółowo swojej wersji wydarzeń oraz kwestii
nieistotnych z prawnego punktu widzenia, ale ważnych dla
Pana/Pani?
Czy jakieś fakty/aspekty konfliktu mogłyby nie zostać wystarczająco
dokładnie omówione w trakcie rozprawy w sądzie?
Czy ma Pan/Pani z drugą stroną sporu jeszcze inne konflikty,
nierozwiązane problemy, które mogłyby zostać omówione
w trakcie mediacji?
Czy ma Pan/Pani wątpliwości jak zakończy się ten spór w drodze
postępowania sądowego?
Czy ma Pan/Pani obawę, że nie dysponuje wystarczającymi
dowodami dla poparcia Państwa roszczenia w trakcie postępowania
sądowego?
Czy jest dla Pana/Pani ważne żeby mieć kontrolę nad przebiegiem
procesu rozwiązania tego sporu?
Czy zależy Panu/Pani na skutecznej realizacji wypracowanego
rozwiązania konfliktu?
Czy ma Pan/Pani obawę, że mógłby Pan/Pani mieć trudność
w wyegzekwowaniu świadczenia zasądzonego w wyroku sądu?
Czy wolałby/wolałaby Pan/Pani aby informacja o konflikcie i treść
rozstrzygnięcia nie została podana publicznie do wiadomości?
Czy ma Pan/Pani obawę, że mógłby/mogłaby mieć trudność
w poradzeniu sobie ze stresem jaki powoduje udział w rozprawie
sądowej i emocjami z tym związanymi?
Czy jest Pan/Pani świadomy/a, że nie ma Pan/Pani wyczerpującej
i rzetelnej wiedzy, aby porównać postępowanie sądowe i mediację?
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