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§ 1 FORMÅL MED REGLERNE
Stk. 1. Disse regler gælder for Disputs’ mediationsproces, og de regulerer hvordan mediatorer udpeges, 
hvilke habilitetskrav der gælder, og hvilke kvalifikationer Disputs stiller krav om, samt hvordan mediatorer 
honoreres. Ligeledes findes heri regler om, hvilke krav der gælder ved mediatorers udformning af  
afgørelse/kendelse.

§ 2 UDPEGNING AF MEDIATOR
Stk. 1. Parterne kan i fællesskab pege på én person fra Disputs’ liste over mediatorer, som de ønsker 
udpeget som mediator, eller parterne kan i fællesskab eller hver især komme med ønsker til mediators 
kompetencer.

Stk. 2. Disputs udpeger mediatoren, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig.

Stk. 3. Disputs’ udpegning skal ske hurtigst muligt og meddeles på sagen i umiddelbar forlængelse af 
udpegningen.

§ 3 FAGLIGE KRAV TIL MEDIATORER
Stk. 1. En mediator skal have minimum 10 års erfaring som mediator og skal blandt sine peers være  
særligt anerkendt som mediator.

§ 4 TILGÆNGELIGHED, UPARTISKHED OG UAFHÆNGIGHED
Stk. 1. Enhver, der udpeges som mediator, skal være tilgængelig, upartisk og uafhængig.

Mediators habilitetserklæring
Stk. 2. Før udpegningen af en mediator, skal denne afgive en erklæring om accept samt om upartiskhed 
og uafhængighed. Mediatoren skal samtidig skriftligt oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til 
berettiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængighed.

Stk. 3. En mediator skal under behandlingen af mediationssagen straks oplyse parterne om forhold,  
der skulle have været oplyst, jf. stk. 2, såfremt de forelå dengang. Dette sker ved, at mediatoren giver  
meddelelse på sagen på Disputs.

Afgørelse om inhabilitet
Stk. 4. Disputs træffer afgørelse om, hvorvidt en foreslået mediator må anses for inhabil, eller hvorvidt en 
udpeget mediator må træde tilbage på grund af inhabilitet.
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§ 5 UDSKIFTNING AF MEDIATOR
Stk. 1. Hvis en mediator fratræder, afgår ved døden eller mediatoren af andre grunde udskiftes, udpeger 
Disputs en ny mediator.

§ 6 KRAV TIL EN FORLIGSAFTALES FORM OG INDHOLD
Stk. 1. Forligsaftale udarbejdes skriftligt. Udkast til en forligsaftale skal sendes til Disputs hurtigst muligt, 
efter at sagens behandling er afsluttet, med henblik på den i stk. 3 nævnte gennemgang.

Stk. 2. Forligsaftalen skal være dateret og angive sted for underskrift. Der skal udtrykkeligt være taget 
stilling til forligsaftalens omfang. Forligsaftalen skal indeholde en klar gengivelse af forligsaftalens enkelte 
vilkår, herunder om nogle af vilkårene er betingede af andre. Forligsaftalen skal endvidere indeholde  
oplysning om et eventuelt forligsbeløb, stillingtagen til forrentning heraf samt betalingsbetingelserne.
Aftalen skal have en eksibilitetsklausul, hvis der indgår et beløb i aftalen. Der kan endvidere være  
bestemmelse om fortrolighed, hævelse af verserende sag samt en tvisteløsningsklausul.

Scrutiny
Stk. 3. Inden forligsaftalen uploades, skal Disputs gennemgå udkastet. Disputs kan foreslå ændringer ved-
rørende forligsaftalens form og kan uden at anfægte aftalens indhold henlede mediators opmærksomhed 
på øvrige spørgsmål, herunder forhold af betydning for dens gyldighed, anerkendelse og fuldbyrdelse.  
Disputs’ gennemgang af udkastet ændrer ikke ved, at alene parterne og mediator er ansvarlige for  
indholdet af afgørelsen.

§ 7 PRIS FOR MEDIATION
Stk. 1. Priser for mediation findes her. Priserne er faste, og der pålægges ikke yderligere omkostninger.

§ 8 BETALING OG FORDELING AF OMKOSTNINGER
Ligedeling af omkostningerne
Stk. 1. Medmindre parterne har aftalt andet, fordeles omkostningerne ved mediationssagen med lige store 
andele til hver af parterne.

Udlæg og regres for omkostninger
Stk. 2. Den anmodende part har ved sagens indledning indbetalt alle omkostninger ved mediationssagen  
til Disputs. Denne anmodende part har regres hos den anden part for de omkostninger, der pålægges den  
anden part. Parterne kan anmode om, at den anden parts andel af omkostningerne indgår i et eventuelt 
forlig.

§ 9 ANSVARSBEGRÆNSNING
Hverken mediatorer eller Disputs kan gøres ansvarlig for nogen handling eller undladelse i forbindelse med 
indledningen af en mediationssag, en mediationssags behandling eller en af parterne indgået aftale eller 
forlig.

https://disputs.com/services/mediation/#Priser

