SAMÞYKKTIR STJÓRNAR GERÐARDÓMS
VIÐSKIPTARÁÐS ÍSLANDS UM SÁTTAMIÐLUN
1. gr.
Gildissvið o.fl
Innan vébanda Viðskiptaráðs Íslands er starfrækt sérstök sáttamiðlun sem gegnir því hlutverki að
aðstoða við lausn viðskiptadeilu sem upp er komin.
Sé samkomulag með aðilum deilumáls (hér eftir nefndir ,,aðilar") um að óska eftir sáttamiðlun
Viðskiptaráðs eða slíkt leiðir af viðskiptasamningi skulu fulltrúar aðila, stjórnar Gerðardóms
Viðskiptaráðs Íslands og tilnefndur sáttamaður skrifa undir sérstakan samning þar að lútandi (samningur
um framkvæmd sáttamiðlunar) í kjölfar greiðslu skráningargjalds og tilnefningar sáttamanns.
Samþykktir þessar skulu teljast hluti af samningi um sáttamiðlun sé ekki samið um annað.
2. gr.
Tilnefning sáttamanns
Stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands tilnefnir sáttamann við sáttamiðlun að höfðu samráði við aðila.
Óski aðilar í sameiningu eftir skipun tiltekins sáttamanns er stjórninni jafnan rétt að verða við þeirri ósk.
3. gr.
Hlutverk og skyldur sáttamanns
Sáttamaður skal vera hlutlaus og óvilhallur í störfum sínum.
Sáttamaður skal stuðla að því að aðilar nái samkomulagi um lausn deiluefnis sem þjónar hagsmunum og
þörfum aðila.
Fari aðilar þess á leit er sáttamanni heimilt að gera tillögu að samkomulagi milli aðila. Við mótun slíkrar
tillögu skal sáttamaður leitast við að taka mið af hagsmunum og þörfum aðila.
4. gr.
Málsmeðferð
Sáttamiðlun, þ. á m. málsmeðferð, skal lúta stjórn tilnefnds sáttamanns.
Sáttamaður, að höfðu samráði við aðila, ákveður tilhögun málsmeðferðar, þ.m.t. tungumál
málsmeðferðar.
5. gr.
Fyrirsvar og umboð
Aðilar skulu tilkynna Viðskiptaráði Íslands og/eða sáttamanni fyrirfram hverjir verða fulltrúar þeirra við
sáttamiðlun.
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Fulltrúar aðila skulu hafa fullt umboð til þess að semja fyrir þeirra hönd. Sé ekki unnt að veita fulltrúum
aðila fullt umboð skal stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands og/eða sáttamanni tilkynnt um slíkt
fyrirfram.
6. gr.
Söfnun upplýsinga
Sáttamiðlun skal ekki tekin upp á hljóðband, myndband eða á viðlíkan hátt.
Ekki skal halda sérstaka fundargerð við sáttamiðlun.
7. gr.
Lok sáttamiðlunar o.fl.
Sáttamiðlun lýkur komist á bindandi samningur milli aðila eða tímafrestur sem sáttamiðlun hefur verið
sett rennur út.
Aðilum, hvorum um sig, er á öllum stigum sáttamiðlunar heimilt að draga sig út úr henni. Skal aðili þá
tilkynna gagnaðila og sáttamanni skriflega um þá fyrirætlun sína.
Telji sáttamaður að sáttamiðlun sé bersýnilega tilgangslaus eða aðilar hlíta ekki fyrirmælum
sáttamanns er honum rétt að rjúfa sáttamiðlun.
8. gr.
Bindandi efni samnings
Samningur, sem kemst á við sáttamiðlun, öðlast bindandi réttaráhrif sé hann skriflegur og undirritaður af
fulltrúum aðila.
9. gr.
Trúnaðarskylda aðila
Aðila er óheimilt, án skriflegs samþykkis gagnaðila, að upplýsa um nokkuð sem honum verður kunnugt
um við sáttamiðlun. Þagnarskyldan gildir einnig fyrir dómi og stjórnvöldum að því marki sem lög heimila.
Aðila er þó heimilt að upplýsa fyrir dómi um efni bindandi samnings sem kemst á við sáttamiðlun enda
sé slíkt nauðsynlegt til þess að tryggja efndir hans.
Ákvæði þetta gildir ekki um upplýsingar sem eru þegar á almannavitorði.
10. gr.
Trúnaðarskylda sáttamanns o.fl.
Sáttamanni er óheimilt, án skriflegs samþykkis aðila, að upplýsa um nokkuð sem honum verður kunnugt
um við sáttamiðlun. Aðilar skuldbinda sig til þess að leiða ekki sáttamann sem vitni í einkamáli í þessu
skyni.Sáttamanni er óheimilt, án samþykkis aðila, að upplýsa gagnaðila um atriði sem honum hefur verið
trúað fyrir við sáttamiðlun.
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Sáttamanni er óheimilt, án samþykkis aðila, að nota hvers konar upplýsingar, sem honum kann að hafa
orðið kunnugt um í starfi sínu sem sáttamaður, í öðrum störfum sínum.
Ákvæði þetta gildir ekki um upplýsingar sem eru þegar á almannavitorði.
11. gr.
Áhrif sáttamiðlunar o.fl.
Ekki skal leggja viðskiptadeilu fyrir dómstóla, gerðardóm, stjórnvöld eða annan viðlíkan úrskurðaraðila,
meðan á sáttamiðlun stendur.
Ef viðskiptadeila, sem er lögð í sáttamiðlun, er til meðferðar hjá dómstólum, gerðardómi, stjórnvöldum
eða viðlíkum úrskurðaraðila skulu aðilar óska þess að meðferð hennar verði ekki haldið áfram á meðan
að sáttamiðlun stendur yfir.
12. gr.
Skráningargjald, þóknun og eigin málskostnaður.
Stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands ákveður skráningargjald vegna sáttamiðlunar og
tryggingu vegna kostnaðar af sáttamiðlun sem setja skal áður en sáttamiðlun hefst.
Hvor aðili um sig skal bera sinn málskostnað við sáttamiðlun.
Kostnaður vegna sáttamanns skal borinn til helminga af aðilum og bera þeir sameiginlega ábyrgð á
greiðslu þóknunar sáttamanns.
Fari aðilar þess á leit er sáttamanni heimilt að gera tillögu að skiptingu kostnaðar milli aðila samkvæmt 2.
og 3. mgr. Við mótun slíkrar tillögu skal sáttamaður leitast við að taka mið af endanlegu samkomulagi
aðila.
13. gr.
Skaðabótaskylda
Viðskiptaráð Íslands er ekki skaðabótaskylt vegna tjóns sem kann að leiða af störfum sáttamanns í
tengslum við sáttamiðlun.
14. gr.
Lausn deilumála
Deilumál sem kunna að rísa við sáttamiðlun skal leggja fyrir stjórn Gerðardóms Viðskiptaráðs Íslands.
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