Voldgiftsklausul ved aftale om leje af praksisret eller etablering af
kompagniskab
Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal afgøres endeligt og bindende
ved voldgift ved Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret, i overensstemmelse med denne voldgiftsrets
regler.

Mediations- og voldgiftsklausul ved aftale om leje af praksisret eller
etablering af kompagniskab
Parterne i denne kontrakt vil søge at løse alle konflikter ved direkte forhandling mellem sig.
Hvis parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, skal konflikten søges
løst ved mediation.
Hvis ikke parterne inden 14 dage efter, at en af dem har fremsat ønske om mediation, er blevet
enige om, hvem der skal være mediator, kan enhver af parterne anmode Danske Fysioterapeuter om
at bringe en mediator i forslag.
Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med ”Regler for mediation ved Danske
Fysioterapeuters Voldgiftsret”.
Hvis konflikten ikke er løst ved mediation inden 8 uger efter, at der blev fremsat ønske om
mediation, er enhver af parterne berettiget til at kræve konflikten afgjort endeligt og bindende ved
voldgift ved Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret, i overensstemmelse med denne voldgiftsrets
regler.

Vejledning:
Danske Fysioterapeuter anbefaler, at parterne ved aftale om leje af praksisret eller ved etablering af
kompagniskab eller andet samarbejde vælger en af ovenstående to klausuler. En afgørelse ved
voldgift træder i stedet for en retssag, men der er i udgangspunktet tale om præcis den samme type
juridisk afgørelse.
Fordelene ved en voldgiftsag i stedet for en retssag er for det første, at en voldgiftssag er fortrolig,
og at en voldgiftsret inddrager en faglig ekspertise. For det andet vil en voldgiftssag ved Danske
Fysioterapeuters Voldgiftsret typisk være væsentligt hurtigere end en retssag.
Såfremt parterne i kontrakten har valgt voldgiftsklausulen i stedet for ”mediations- og
voldgiftsklausulen”, kan parterne alligevel vælge at søge deres konflikt løst efter ”Regler for
mediation ved Danske Fysioterapeuters Voldgiftsret”, såfremt der er enighed derom.

Hvis parterne ikke er afvisende over for muligheden af at søge konflikter løst ved mediation, må det
dog anbefales at vælge mediations- og voldgiftsklausulen. Forpligtelsen til at forsøge mediation
først må forventes at påvirke parterne til at søge konflikten løst på et tidligere tidspunkt end ellers,
og alle erfaringer viser, at en tidlig håndtering af en konflikt er afgørende for at skabe mulighed for
et fortsat samarbejde eller en aftale om en afbrydelse af samarbejdet med færrest mulige
komplikationer.
En tvist er den del af en konflikt, der kan kvalificeres retligt. En behandling af en tvist forudsætter
derfor, at der findes bestemmelser i kontrakten, i lovgivningen eller generelle i retsprincipper, der
kan anvendes af Voldgiftsretten til at afgøre sagen.
En konflikt i en mediation forstås således bredere end en tvist. Uoverensstemmelser, der fx skyldes
en uhensigtsmæssig kommunikation, og som tilfredsstillende ville kunne løses ved en dialog og evt
en undskyldning, kan behandles ved en mediation – men ikke ved en voldgift.
Begrebet ”konflikt” er dog anvendt i hele mediations- og voldgiftsklausulen, idet voldgiftsretten
ved behandling af en sag, hvor mediationen ikke har kunnet tilvejebringe en løsning, i givet fald vil
adskille og behandle tvisten fra den resterende del af konflikten.

