	
  

Etiske regler – Danske Mediatoradvokater
1. Principper
1.1. Mediation er en uformel proces, hvor mediator på parternes initiativ bistår parterne med selv at
bringe deres konflikt til afslutning ved aftale.
1.2. Oplysninger, som fremkommer under mediationen, herunder separatmøder, er fortrolige,
medmindre andet udtrykkeligt aftales eller følger af lovgivningen.
1.3. Mediator skal forud for mediationens påbegyndelse sikre sig, at parterne har forstået og med
deres underskrifter har tilsluttet sig mediationsaftalen, herunder navnlig bestemmelserne om
parternes og mediators fortrolighed.
1.4. Mediator er ikke parternes rådgiver og har ikke kompetence til at afgøre parternes konflikt.
1.5. Mediator er ikke forpligtet til at give udtryk for styrker eller svagheder i parternes faktiske eller
retslige argumentation eller til at gribe ind, hvis parterne måtte finde en løsning på deres konflikt,
der afviger fra det udfald, som sandsynligvis ville blive resultatet af en dom eller voldgiftskendelse.
1.6. Mediation er frivillig. En part og mediator er til enhver tid berettiget til at afslutte mediationen.

2. Neutralitet, upartiskhed og uafhængighed
2.1. Mediator skal være neutral, upartisk og uafhængig af parterne.
2.2. Mediator skal forud for mediationen - og under mediationen, hvis der opstår behov herfor orientere parterne om eventuelle omstændigheder, der vil kunne anses for at påvirke mediators
neutralitet, upartiskhed eller uafhængighed.
2.3. Hvis der på noget tidspunkt opstår berettiget tvivl om mediators neutralitet, upartiskhed eller
uafhængighed, skal mediator bringe mediationen til ophør.
2.4. Mediator må ikke virke som sådan, hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen
af parterne i forhold, der har forbindelse med konflikten.

	
  

	
  

3. Parternes advokater
3.1. Parterne kan deltage i en mediation med eller uden advokatbistand. Mediator forhører sig om,
hvorvidt parternes advokater deltager og orienterer gensidigt herom.
3.2. Andre end parterne, deres advokater og mediator kan deltage i mediationen i det omfang,
parterne og mediator er enige herom.
3.3. En part er når som helst under mediationen berettiget til at rådføre sig med sin advokat, hvad
enten denne er til stede eller ej.

4. Krav til mediator
4.1. Mediator er forpligtet til at overholde lovgivningen, foreningens etiske regler og de
advokatetiske regler.
4.2. Mediator skal i den praktiske tilrettelæggelse fremme sagen mest muligt i et samarbejde med
parterne.
4.3. Mediator må ikke kræve højere vederlag for sit arbejde, end hvad der kan anses for rimeligt.
4.4. Mediators vederlag må ikke være afhængig af, om parternes konflikt bliver bragt til afslutning
ved aftale eller ej.
4.5. Mediator skal have de uddannelsesmæssige kvalifikationer, der følger af Mediatoradvokaters
vedtægter. Mediator er forpligtet til at vedligeholde og udbygge sine færdigheder som mediator.

	
  

