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§ 5 i Voldgiftsinstituttets regler for mediation (2015)
Stk. 1. Parterne kan i fællesskab udpege mediator. Der udpeges kun én mediator,
medmindre parterne har aftalt andet. Alle udpegninger skal godkendes af
formandskabet.
Stk. 2. Hvis parterne ikke i fælleskab har udpeget en mediator, udpeges mediator af
formandskabet, efter at parterne har haft lejlighed til at udtale sig. Instituttet kan, efter
forudgående drøftelser med parterne, fremsende en liste med mulige kandidater til
parterne med henblik på, at parterne i fællesskab søger at udpege en mediator fra listen.
Stk. 3. Ved udpegningen skal der tages behørigt hensyn til de kvalifikationer som
parterne har aftalt, at mediator skal have, til parternes behov for en hurtig behandling,
eventuelle geografiske hensyn samt til forhold, som kan sikre udpegning af en uafhængig
og upartisk mediator.
Stk. 4. Mediator kan have samme nationalitet og hjemsted i samme land som en af
parterne, medmindre en part anmoder om, at mediator skal være af en anden
nationalitet og have hjemsted i et andet land end nogen af parterne.
Stk. 5. Før formandskabets godkendelse af udpegningen af mediator, skal mediator
underskrive en erklæring om sin uafhængighed og upartiskhed og her oplyse enhver
omstændighed, der kan rejse berettiget tvivl om mediators upartiskhed eller
uafhængighed. Mediator skal endvidere fremlægge oplysninger om sin arbejds- og
uddannelsesmæssige baggrund mv. (CV). Sekretariatet skal forelægge erklæringen for
parterne med angivelse af en frist for eventuelle bemærkninger.
Stk. 6. ….
Stk. 7. ….

Hvordan vælger man ….
• Hvad for en type mediator er der brug for?
• Forstå, hvordan udpegningen af meditoren
finder sted. Udnyt dine muligheder.
• Træk på alle kilder.

Man kan spare penge og tid ved
at udpege en effektiv mediator,
men at udpege den helt rigtige
mediator forudsætter, at man
også inddrager et nøje kendskab
til sin egen sag og sine egne
behov.
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