	
  

REGLER FOR MEDIATION

Mediationsinstituttet
Vesterbrogade 32
1620 København V
Telefon +45 3939 0066
mediationsinstituttet.dk

Kap. 1. Begæring om mediation og udpegning af mediator
§1 Begæring om mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i fællesskab eller af
en af parterne.
Stk. 2 Begæringen skal være skriftlig og indeholde:
a) Oplysninger om parternes, deres kontaktpersoners og deres eventuelle
partsadvokaters navne, adresser, telefon- og e-mail adresser
b) Oplysning om konfliktens karakter
c) Oplysning om parternes eventuelle aftale om mediation
§2 Mediationsinstituttet bringer en mediatoradvokat i forslag fra instituttets
udpegningsliste. Inden udpegningsprocessen påbegyndes, skal parterne have mulighed
for at ytre sig om, hvem der bør udpeges. Såfremt parterne i fællesskab foreslår en bestemt
mediatoradvokat fra udpegningslisten, skal Mediationsinstituttet udpege denne. Der kan
udpeges flere mediatoradvokater.
Stk. 2. Mediationsinstituttet kan ved udpegning af mediatoradvokater inddrage oplysninger
om blandt andet konfliktens karakter, mediatoradvokatens baggrund, hensynet til en hurtig
behandling, geografiske hensyn mv.
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Kap. 2. Mediationen
§3 Mediationsinstituttet henviser sagen til mediatoradvokaten, efter at denne er bragt i
forslag og accepteret af parterne.
§4 Mediatoradvokaten fastsætter snarest, og efter samråd med parterne, tid og sted for
mediationen. Mediator skal afslutte mediationen senest 2 måneder efter, at sagen er sendt
til mediator, medmindre parterne aftaler andet.
Stk. 2. Såfremt sagen efter alle parters opfattelse er af særlig hastende karakter, kan
mediationsmøde gennemføres inden for 48 timer efter, at alle parter har tilsluttet sig
begæringen til Mediationsinstituttet, jf. §1 ,og depotet er betalt, jf. §10. I tilfælde af
hastebehandling betales et forhøjet omkostningsbeløb, jf. §11 stk. 5.
Stk. 3. Mediationen afsluttes når:
a) der indgås en aftale mellem parterne
b) yderligere mediationsforsøg skønnes udsigtsløse, eller
c) når en eller begge parter ønsker, at mediationen skal afbrydes.
Stk. 4. Mediatoradvokaten meddeler Mediationsinstituttet, når mediationen afsluttes, og
oplyser, om årsagen hertil er som angivet i stk. 3, a), b) eller c).
§5 Mediatoradvokaten skal i forbindelse med mediationen overholde Mediatoradvokaters
til enhver tid gældende etiske regler.
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§6 Såfremt mediatoradvokaten bliver forhindret i at færdiggøre mediationen, eller undlader
at træffe foranstaltninger til gennemførelse af mediationen, udpeger Mediationsinstituttet
en ny mediator uden yderligere omkostninger for parterne.
Stk. 2. Inden beslutning herom træffes, skal parterne, og efter omstændighederne tillige
mediatoradvokaten, have anledning til at ytre sig.

Kap. 3. Mediatoradvokaten
§7 Mediatoradvokater på Mediationsinstituttets udpegningsliste består af advokater, der
har fuldført Advokaternes Mediatoruddannelse eller tilsvarende uddannelse, og som har
forpligtet sig til løbende at gennemføre efteruddannelse indenfor mediation. For at kunne
udpeges via Mediationsinstituttet, skal mediatoradvokaten desuden have nyere praktisk
erfaring som mediator i juridiske tvister.
Stk. 2. Mediatoradvokaten skal være neutral, upartisk og uafhængig af parterne og af
uvedkommende interesser.
Stk. 3. Mediatoradvokaten skal forud for mediationen, og under mediationen, hvis der
opstår behov herfor, orientere parterne om eventuelle omstændigheder, der vil kunne
anses for at påvirke mediatoradvokatens neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed.
St. 4. Mediatoradvokaten er forpligtet til at tegne og vedligeholde en ansvarsforsikring. De
nærmere krav til forsikringens størrelse og vilkår fastsættes af bestyrelsen.
§8 Mediatoradvokaten har tavshedspligt med hensyn til alle forhold vedrørende
mediationen, herunder at mediationen skal finde sted eller har fundet sted.
Stk. 2. Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.
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Kap. 4. Mediationsinstituttet
§9 Mediationsinstituttet behandler indkomne sager hurtigst muligt.
Stk. 2. Mediationsinstituttets ansatte må ikke ved udpegning af mediatorer, eller i øvrigt,
lade sig påvirke af uvedkommende hensyn.
Stk. 3. Mediationsinstituttets ansatte har samme tavshedspligt som mediator, jf. §8.

Kap. 5. Depositum, timehonorar og udlæg
§10 Parterne skal indbetale depositum til Mediationsinstituttet svarende til det til enhver tid
gældende grundbeløb for mediationer ved Mediationsinstituttet. Det indbetalte depositum
dækker op til 6 timers mediation, inklusive mediatoradvokatens sædvanlige forberedelse.
Depositum skal være indbetalt, før mediationen kan påbegyndes.
Stk. 2. Depositum skal erlægges af parterne med halvdelen til hver, medmindre
parterne har aftalt andet.
Stk. 3. Mediationsinstituttet kan under mediationen beslutte, at parterne skal indbetale
yderligere depositum.
Stk. 4. Hvis mediationen ikke gennemføres, tilbagebetales depotet med fradrag af et gebyr
på 3.000 kr. ekskl. moms.
Stk. 5. Såfremt mediationen fortsætter ud over 6 timer, svarende til grundbeløbet, betales et
yderligere timehonorar til mediatoradvokaten. Timehonoraret er det til enhver tid
gældende ved Mediationsinstituttet. Yderligere honorar faktureres af Mediationsinstituttet,
når mediationen er endeligt afsluttet.
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Stk. 6. Andre nødvendige, eller med parterne aftalte, udgifter, som er afholdt i forbindelse
med mediationen (forplejning, lokaleleje mv.) betales efter regning, efter mediationen er
endeligt afsluttet.
Stk. 7. I tilfælde af hastebehandling, jf. §4 stk. 2, forhøjes grundbeløbet med 50 %.
Stk. 8. Parterne er solidarisk ansvarlige for omkostningerne i forbindelse med mediationen.
§11 Mediationsinstituttet tilbyder pro bono mediation (uden betaling), såfremt en af
parterne efter Mediationsinstituttets skøn opfylder de økonomiske betingelser herfor, og
såfremt sagen efter Mediationsinstituttets opfattelse egner sig hertil.
Stk. 2 Begæring om pro bono mediation sendes til Mediationsinstituttet af parterne i
fællesskab eller af en af parterne.

Kap. 6. Efter mediationen
§12 Når mediationen er afsluttet, og udgifterne er betalt, returnerer Mediationsinstituttet og
mediatoradvokaten eventuelle modtagne originale dokumenter og lignende til parterne.

Kap. 7. Forskellige bestemmelser
§13 Der kan ikke gøres ansvar gældende over for mediatorer, Mediationsinstituttet, dets
bestyrelse eller ansatte for handlinger eller undladelser i forbindelse med behandling af en
begæring om mediation eller gennemførelse af mediationen.
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