Mediator advokat Christine la Cour

AFTALE OM MEDIATION
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og
Mediator
Christine la Cour
Ahlgade 32, 1.sal
4300 Holbæk
I denne aftale betyder ”sagens parter” Navn og Navn
1. Formålet med mediationen
Formålet med mediationen er gennem dialog at nå frem til en aftale mellem sagens parter, for
derigennem at forebygge eventuel konflikt omkring bodeling og/eller håndtering af spørgsmål
vedrørende fællesbørnene i forlængelse af parternes samlivsophævelse.
Overordnet beskrivelse af mediationen
Mediationen følger principperne for den landsdækkende ordning for retsmægling, der er indført ved
lov den 1. april 2008. Retsmægling er beskrevet i retsplejelovens Kapitel 27.
Retsmægling er en frivillig måde at løse konflikter på, hvor en mægler hjælper sagens parter til selv
at finde en løsning på deres problem.
Advokatkontoret la Cour
CVR.nr. 31522439
Telefon: +45 23 37 23 17

Retsmægler er dommer eller en advokat, der har gennemgået en særlig uddannelse i retsmægling.
Retsmægler kan ikke træffe afgørelse i sagen, og det, som foregår under en retsmægling er fortroligt.
I den konkrete sag er parterne bekendt med, at mediator Christine la Cour er advokat, men i den
konkrete sag ikke optræder som sådan for nogen af parterne. Parterne er indforstået med, at de som
led i en eventuel forligsaftale selv har ansvaret for at sikre, at deres respektive interesser er varetaget
eksempelvis ved i aftalen at indsætte et advokatforbehold.
Parterne er indforstået med, at mediators opgave – i lighed med retsmæglers opgave under
retsmægling – er at lede mæglingsprocessen. Mediator finder sammen med parterne frem til
eventuelle årsager til konflikt og hjælper dem med at få en bedre forståelse for egne og modpartens
synspunkter. I samarbejde med mediator forsøger parterne herefter at finde frem til den løsning, som
i størst muligt omfang tager hensyn til begge parters behov og interesser.
En civil retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene er karakteriseret ved, at man ud fra
parternes krav og reglerne for disse krav afgør sagen eller prøver at forlige den. Dette sker i henhold
til retsplejelovens regler om behandling af retssager eller forligsmægling.
Til forskel fra en retssag eller traditionel forligsmægling ved domstolene fokuserer man ved
retsmægling i højere grad på de underliggende interesser i konflikten samt parternes behov og
fremtid. Dette sker i en mere formløs proces end efter retsplejelovens regler, hvor
mæglingsprocessen mere frit kan tilpasses parternes individuelle ønsker og behov. Parterne har med
deltagelse i mediationen tilsvarende valgt at søge at forebygge eventuelle konflikter gennem en
højere grad af fokus på de underliggende interesser samt parternes behov og fremtid.
2. Gennemførelse af mediationen
Mediators rolle
Mediator skal optræde neutralt og virke for en mindelig løsning af sagen. Mediator skal søge klarlagt,
hvilke interesser og behov parterne har, og hvilke problemer parterne ønsker at finde en løsning på,
med henblik på at hjælpe sagens parter med selv at finde en løsning på deres konflikt.
Mediators rolle er at lede processen. Mediator medvirker til, at parterne finder løsninger, som er
tilfredsstillende for dem, mens det ikke er mediators opgave at påse, at parterne indgår aftaler i
overensstemmelse med gældende ret, eller at en aftale er i overensstemmelse med det udfald, en
dom i sagen eventuelt måtte få. Parterne er indforstået med, at mediators hovedopgave således er at
hjælpe parterne med selv at finde en løsning, men mediator er ikke afskåret fra at komme med
forslag til løsninger eller give udtryk for styrker og svagheder i parternes retlige og faktiske
argumentation.
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Fra mediationens start må mediator ikke have med sagen at gøre ud over mediationen. Dette gælder
også efter mediationens afslutning.
Afholdelse af møder
Mediator planlægger i samråd med parterne mediationens forløb.
Mediator kan holde møder med parterne samlet eller hver for sig. Når der holdes møder med
parterne hver for sig, aftales det, hvilke informationer mediator kan viderebringe til den anden part.
Parterne er indforstået med, at en succesfuld mediation forudsætter, at parterne møder personligt op
under mediationen, med mindre andet aftales i forbindelse med fastlæggelsen af det enkelte møde.
Såfremt en part er en juridisk person, forudsættes det tilsvarende, at parten under mediationen er
repræsenteret på ledelsesniveau, med mindre andet aftales i forbindelse med fastlæggelsen af det
enkelte møde.
Parterne er gjort bekendt med, at det for retsmægling generelt gælder, at parternes advokater kan
deltage i møder, hvor deres klient deltager, med mindre andet aftales i forbindelse med
fastlæggelsen af det enkelte møde.
Tilsvarende, at det for retsmægling generelt tillige gælder, at andre end parterne og deres advokater
kun har adgang til møderne, i det omfang parterne og retsmægler er enige herom.
For denne konkrete mediation er det mellem parterne og mediator aftalt, at det kun er parterne og
mediatior, der deltager.
Parterne er samtidig gjort bekendt med muligheden for at indsætte et advokatforbehold i en eventuel
forligsaftale, så parterne dermed gensidigt sikrer hinanden frihed til at kunne drøfte forligsaftalen med
advokat og en nærmere fastlagt fortrydelsesret.
Parterne er enige om, at formålet med at indsætte et advokatforbehold og en nærmere fastlagt
fortrydelsesret er at sikre parterne større frihed til at øge fokus på de underliggende interesser samt
parternes behov og fremtid under mediationen uden, at parterne dermed giver afkald på muligheden
for at afklare, i hvilket omfang en eventuel forligsaftale afviger fra det udfald en dom i sagen eventuelt
måtte få.
Oplysninger af sagen under retsmæglingen
Mediator fastlægger i samråd med parterne, hvordan sagen skal oplyses under mediationen,
herunder ved forklaringer fra sagens parter og ved dokumenter.
Fortrolighed
Oplysninger, som fremkommer under mediationen er fortrolige, med mindre parterne aftaler andet.
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Parterne forpligter sig til ikke at videregive fortrolige oplysninger fra mediationen, som ikke hidrører
fra parten selv, med mindre andet følger af lovgivningen.
En part kan dog under en evt. retssag anvende oplysninger modtaget under mediationen til at
begrunde en anmodning til retten om at pålægge modparten eller tredjemand til at udlevere
dokumenter, jf. retsplejelovens kapitel 28. Parterne er enige om, at mediationens fortrolighed ikke
som sådan kan fritage en part eller tredjemand fra at udlevere et dokument, som i øvrigt vil kunne
forlanges udleveret efter retsplejelovens kapitel 28.
Afslutning af mediationen
Parterne deltager frivilligt i mediationen.
Mediationen afsluttes, såfremt parterne når frem til aftale eller såfremt mediator eller én af parterne
ønsker det.
Når mediationen er afsluttet skal mediator tilbagelevere eventuelle originale dokumenter, som
mediator måtte have fået udleveret under mediationen, idet det samtidig er aftalt, at mediator
makulerer øvrige sagsdokumenter og noter umiddelbart senest 30 dage efter efter sagens afslutning.
Omkostninger ved mediationen
Mediationen afholdes XXdag den XX 2017 med start kl. XX og seneste sluttidspunkt kl. XX på
mediators kontor, Ahlgade 32, 1. sal, 4300 Holbæk. Som led i mediationen afholdes yderligere et
møde af 4 timers varighed indenfor de næste 3 uger, med mindre andet aftales mellem parterne og
mediator.
Mediators salær andrager 2.000 kr.+ moms pr. påbegyndt time, idet det dog mellem parterne og
mediator er aftalt en samlet pris for de 2 mediationsmøder på kr. 10.000 moms. Salær afregnes
overfor mediator senest XX. Ved afbrudt mediation, betales for forbrugt tid.
Der er mellem sagens parter indgået aftale om, at salær til mediator afholdes af parterne med
halvdelen til hver, idet parterne overfor mediator hæfter solidarisk for betaling af salæret.
Behandling af personoplysninger
Ved deres underskrift på denne aftale giver parterne samtykke til, at der behandles oplysninger om
parternes navne og adresser mv. tid, sted, varighed og deltagere i mødet samt resultatet af
mediationen.
Underskrifter
Parterne og mediator indgår hermed nærværende aftale, og parterne erklærer samtidig:

4

 At de er klar over, at Christine la Cour er advokat, men i den konkrete sag ikke handler i
egenskab af advokat, men udelukkende optræder som mediator,
 At parterne er indforstået med, at de som led i en eventuel forligsaftale selv har ansvaret for
at sikre, at deres respektive interesser er varetaget eksempelvis ved i aftalen at indsætte et
advokatforbehold,
 At mediationen kan føre til en aftale, som afviger væsentligt fra det udfald en dom måtte få i
en eventuel sag vedrørende de omtvistede forhold, der behandles i aftalen,
 At de endvidere er indforstået med at det er en del af mediationsaftalen, at mediator ikke har
pligt til at give udtryk for styrker og svagheder i parternes retlige og faktiske argumentation
eller til at gribe ind, hvis parterne under mediationen bliver enige om en aftale, der afviger
væsentligt fra, hvad en dom i en eventuel sag vedrørende de omtvistede forbehold ville få, og
 At mediator har redegjort for muligheden for at indsætte et advokatforbehold og en nærmere
fastsat fortrydelsesklausul i aftalen.

_______________ den ______ 2017

____________________________

_____________________________

_____________________________
Christine la Cour (Mediator)
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