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Det kinesiske krisesyn er dialektisk: Krisen er både en 
begyndelse og en slutning, enfare og en mulighed, således som 

det gengives i det kinesiske ordfor "krise", som netop er 
sammensat a f tegnene for  disse to begreber 

I vestlig sprogbrug kommer ordet "krise" fra det græske crisis, 
der betyder afgørelse, dom.
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Forord
1 1988 deltog jeg i en konference i Tokyo, Japan. Et sammenfald 
af omstændigheder førte mig til Tokyo District Court, hvor jeg 
fik lejlighed til at overvære en retssag. Til trods for, at den 
japanske retsplejelov har mange lighedspunkter med den dan
ske, var oplevelsen ganske anderledes end den ville være i en 
dansk retssal. Jeg blev interesseret i at vide mere om, i hvilket 
omfang et lands kultur påvirker et givet retssystem. Det, der er 
tættest på, er ofte det, vi er mest blinde for. Mine videre studi
er af konfliktløsning i Japan havde derfor det udtrykkelige for
mål, at fungere som spejl for og inspiration til større forståelse 
af danske forhold. Min ambition har ikke været at blive japano- 
log, og den pålidelige viden, jeg har erhvervet mig om japan
ske retsforhold, er begrænset til beskrivelse af lovgivning, en 
anelse praksis etc. Dette er forklaringen på, at beskrivelsen af 
japanske forhold alene er anbragt i appendiks.

Mine studier i Japan gjorde efterhånden to forhold klare for 
mig: for  det første, at bestemte handlinger er bærere af bestem
te værdier, kulturelle eller personlige. Vores valg af handling 
bliver derfor tillige valg af værdier. Erkendelsen kan synes 
banal, men konsekvensen af at tage den alvorligt er alt andet 
end banal. For det andet, at den begejstring jeg dengang følte for 
mægling, var overdrevet, og at der måtte knyttes langt flere 
overvejelser til mæglingsinstituttet end jeg sædvanligvis mød
te. Disse to forhold har været afgørende for min tilgang til 
emnet for afhandlingen.

At arbejde med konflikter og konfliktløsning indebærer, at 
enhver, jeg har mødt på min vej, har været mine lærermestre, 
og jeg er dem alle tak skyldig. Enkelte skal særligt fremhæves: 
Asmund Born har ved sin interesse, kompromisløshed, og 
utrættelige kritik været en uvurderlig hjælp i de godt tre år 
skriveprocessen har varet. Også min gode ven og kollega gen
nem mange år, Linda Nielsen, har endnu engang påtaget sig at
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yde inspiration og støtte. Agnete Weiss Bentzon har ud fra sin 
store erfaring kommet med værdifulde kommentarer. Ligeså 
er jeg dybt taknemmelig for det inspirerende og levende fagli
ge miljø, som mine kolleger ved Det Retsvidenskabelige Insti
tut B har bidraget med.

I forbindelse med skrivning og retning er der ydet en stor, 
samvittighedsfuld og solidarisk indsats af Grete Mikaelsen. 
Endelig har Christina de Scheel og Simon Hauch medvirket 
ved citatkontrol og udarbejdelse af litteraturliste.

Afhandlingen har været et både fagligt og personligt anlig
gende. Jeg er derfor Bob Moore taknemmelig for at have vide
regivet dele af sin store indsigt. Af Mikkel, Camilla og Jørgen 
har jeg lært mere end af de fleste, og de har ved deres kærlig
hed og tålmodighed fastholdt mig i min indfaldsvinkel til 
emnet.

Denne indfaldsvinkel beskrives bedst med følgende citat af 
Sri Shinmoy1:

At last my heart
Has challenged my mind,
Not to defeat it,
But to transform it.

Vibeke Vindeløv 
september 1996

Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd har ydet øko
nomisk støtte til bogens udgivelse.

Afhandlingen er indleveret til bedømmelse december 1995, og 
der er kun i begrænset omfang inddraget materiale efter dette 
tidspunkt.

1. Sri Shinmoy, The Seeker's Heart, 1991



Indledning

1. Afhandlingens genstand
Denne afhandling handler om løsning af civile konflikter, dvs. 
konflikter mellem borgerne. Fokus sættes på domstolsbehand
ling og mægling uden for domstolene. Særegent for domstols
behandling er, at borgernes konflikt defineres som en retlig 
konflikt, at lovregler afstikker rammer for såvel procedure, 
som hvad der indholdsmæssigt kan fremføres under retssa
gen, at konflikten afgøres af en dommer, at afgørelsen søger at 
tilgodese den enkelte parts rettigheder, samt at domsresultatet 
kan tvangsfuldbyrdes. Mægling defineres i denne afhandling 
som en konfliktløsning, hvor en upartisk 3.part med parternes 
tilladelse hjælper disse til at forhandle sig frem til en løsning 
på de omhandlede stridspunkter på en for dem begge tilfreds
stillende måde. Parterne bestemmer herefter i fællesskab, 
hvorledes konflikten skal beskrives, hvilke forhold der til
lægges relevans under processen, samt hvilken løsning de beg
ge finder passende ud fra deres forskellige behov. Løsningen 
søges opnået som en balance mellem individuelle og fælles 
interesser og hviler udelukkende på frivillighed. Mæglerens 
funktion er at afstikke rammerne for mæglingsprocessen og 
formidle kommunikationen mellem parterne.

Hovedvægten i afhandlingen er lagt på betydningen af de 
involverede parters indflydelse på løsning af egne konflikter 
uanset forum. Der tages udgangspunkt i domstolene, der an
ses som konfliktløsningsfora par excellence, dels fordi de har 
en særlig forfatningsmæssig forankring, dels fordi dom- 
stolskompetencen er residuel i den forstand, at alle civile kon
flikter, som ikke løses på anden vis, skal afgøres af domstole
ne. Med henblik på sammenligning af konfliktbehandling ved 
domstole og mægling er hovedvægten lagt på konflikttyper, 
hvorover parterne har rådighed, og som derfor kan omarbej
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des til dispositive retlige tvister. Analyserne er centreret om 
aktørerne: Dommernes, mæglernes og parternes indflydelse 
på processen. Herudover er motivationer for og konsekvenser 
af valg af konfliktløsningsform inddraget. En særlig gennem
gang foretages med hensyn til ægteskabskonflikters og bolig
konflikters behandling ved henholdsvis domstole og alternati
ve fora.1

Undersøgelsen bygger i hovedsagen på danske forhold, 
men der inddrages i vidt omfang udenlandsk litteratur, især 
amerikansk, og der drages på forskellige punkter paralleller 
eller redegøres for forskelle til mægling i USA og i et vist 
omfang Japan, Sydafrika og Norge.

2. Valget af emne og aspekter
Emnet er valgt af flere grunde.
For det første forandrer retten sig i takt med, at samfundet for
andrer sig. Udviklingen fra den borgerlige retsstats ideer med 
vægt på retssikkerhed og en enkel, generelt formuleret lovgiv
ning til velfærdsstat, karakteriseret ved begreber som målrati
onel, materiel og interventionistisk, afspejler, at retten har fået 
tildelt nye opgaver og også delvis antaget nye former. Frem
komsten af rammelovgivning og retlige standarder er eksem
pler herpå.

Selv om der er sket en kolossal udvikling i retten som følge 
af overgangen til velfærdsstat, har dette dog kun i begrænset 
omfang fået betydning for retsprocessen. Retsplejelovens 
udformning er de seneste år kun i mindre grad blevet justeret, 
hvorimod der kan konstateres en stigende tendens til, at dom
stolene inden fo r  de eksisterende rammer anvender teleologi
ske fortolkningsprincipper og konsekvensorienterede argu
menter.2 En diskussion af retsplejelovens hensigtsmæssighed 
set i dette lys bliver derfor relevant.

1. De obligatoriske m æ glinger, som  i arbejdsstridigheder foreskrives i 
hhv. interesse- og retskonflikter, anses at være så sæ regne form er for 
m æ gling, at de udgør et selvstæ ndigt forskningsom råde og er derfor 
ikke m edtaget i afhandlingen.

2. Se D alberg-Larsen: Lovene og Livet, K øbenhavn 1994a s. 156.
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For det andet vedrører en stor del af juristers virke behand
ling af konflikter. Ikke desto mindre er hverken konfliktteori 
eller teorier om forskellige former for konfliktløsning dele af 
det juridiske studium. Kun de færreste konflikter, en praktise
rende jurist kommer i berøring med, indbringes til behandling 
ved domstolene. Dette skyldes imidlertid i højere grad prakti
ske hensyn og erfaring end viden om forskellige konfliktbe
handlingsmåders implikationer. Større viden om konflikter og 
konfliktbehandling vil derfor bidrage til et mere bevidst og 
nuanceret valg af forum.

For det tredie er der en tendens til, at domstolene spiller en 
stadig mindre direkte rolle i de samfundsmæssige afgørelses- 
processer. Antallet af civile sager ved de almindelige domstole 
har inden for de seneste år været stadigt faldende. Samtidig 
opstår til stadighed nye råd og nævn, som i enten privat eller 
offentligt regi behandler konflikttyper, som tidligere ville være 
afgjort af domstolene. Også andre konfliktløsningsfora anven
des i stigende grad af borgerne. Det er derfor næppe (længere) 
realistisk at operere med en forestilling om en ensøjlet kon
fliktbehandlingsmodel .

For det fjerde har fremkomsten af forskellige konflikt
løsningsfora sat fokus på det diversificerede retlige grundlag, 
som disse fora baserer deres konfliktbehandling på. Denne 
vinkel behandles inden for polycentrien eller den retlige plu
ralisme, som dels har sat fokus på, hvorledes retlige fora 
anvender retskilder forskelligt, dels har problematiseret rets- 
dogmatikkens traditionelle beskrivelse af gældende ret som en 
enhed.

For det fem te er civil konfliktløsning (rets)politisk interes
sant. Udviklingen i behandling af civile konflikter er illustre
rende for nogle grundlæggende ideologiske forhold, hvis 
paralleller kan ses i internationalt perspektiv, ikke blot be
grænset til de vestlige industrialiserede lande, men som også 
kan anes globalt. I det omfang denne udvikling stiller spørgs
mål ved retssystemets grundlæggende funktioner, må det 
overvejes, hvor langt det institutionelle system kan tåle at 
komme under pres, og hvornår reaktion skal iværksættes.

Og endelig for  det sjette indebærer studier af mægling, også 
i internationalt perspektiv, at der stilles spørgsmål ved rettens
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universalitet. Ret er ganske vist det fundamentale princip for 
social organisering i den vestlige civilisation, men dette er ikke 
tilfældet i andre civilisationer. Aretlig konfliktløsning er dér i 
højere grad inspireret af sociale normer, og opblomstring af 
mægling i den vestlige civilisation giver derfor anledning til at 
studere sådanne normer.

Begrundelserne for emnevalget afstikker samtidig rammer
ne for de aspekter, der inddrages. Disse forudsætter en beskri
velse af de relevante realtypers -  domstolsbehandlingens og 
mæglingens -  regelsæt eller teorigrundlag -  i det omfang, et 
sådant findes -  samt afgrænsningen imellem dem. Herudfra 
kan dels foretages nærmere fortolkning og uddybning, dels 
gennemføres analyser.

3. Problemstilling og formål
Domstolsbehandling af civilretlige konflikter tilsigter på den 
ene side at afveje statens interesser over for den enkelte borger, 
på den anden side at regulere forholdene mellem borgerne. 
Begge forhold synes iagttaget, dels ved hjælp af den normati
ve regulering af den aktuelle tvist, dels ved den anvendte pro
cesform, som indeholder omfattende retssikkerhedsgarantier 
såsom offentlighed, bevisumiddelbarhed mv. Det anvendte 
regelgrundlag søger altså at tilgodese såvel samfundets som 
individets interesser, idet lighedsprincippet mellem individer 
uanset køn, race etc. er udgangspunktet. Som følge heraf bliver 
institutionaliseringen og den retlige regulering bærekraften i 
realiseringen af de tilsigtede hensyn.

Den udenretlige mægling (mediation), således som den i 
disse år såvel nationalt som internationalt introduceres som et 
afgørende nyt og konstruktivt alternativ til domstolene, er ikke 
regelbaseret -  hverken med hensyn til form eller indhold -  og 
er i vidt omfang karakteriseret ved fravær af teori. Grundlaget 
for denne form for mægling er principper overgivet via prak
tikere og udviklet ud fra værdier om medbestemmelse, per
sonlig integritet mv. Vægten på fællesskabet er begrænset til 
"det snævre fællesskab", den aktuelle relation mellem de kon
fliktende parter, idet samfundsmæssige konsekvenser af den 
frembragte løsning -  i alt fald umiddelbart -  tillægges under
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ordnet betydning. Det lighedsprincip, som finder anvendelse 
ved mægling, centreres tillige om lighed med hensyn til evne 
til varetagelse af egne interesser og behov og udtrykkes ofte i 
respekt for forskelle i disse. Som følge heraf bliver aktørernes 
fleksibilitet og indlevelsesevne bærekraften i realiseringen af 
de tilsigtede hensyn.

Disse forhold bevirker, når hovedvægten ved mægling 
lægges på "det snævre fællesskab", at en mulig svækkelse af et 
formelt retssystem medfører risiko for normrelativisme og 
anarki. Omvendt indebærer en mulig institutionalisering af 
mæglingsinstituttet en risiko for fokusering på effektivitets
hensyn og kvantitative gevinster snarere end på kvalitative 
hensyn. Udvidelse af statens funktioner til alternativer kan ud 
fra dette perspektiv udtrykke en "state produced non state 
power"3 samtidig med, at vigtige retssikkerhedsgarantier tilsi
desættes. Grundspørgsmålet kan formuleres således, at hvor 
juraen siges at handle om "kunsten at sætte livets mangfoldig
hed på formler"4, handler mægling om, hvorvidt man overho
vedet skal, og om man i højere grad kan lade være.

Når forskellige typer konfliktbehandling lanceres, melder 
der sig naturligt et spørgsmål, om bestemte typer af konflikter 
umiddelbart lægger op til bestemte former for konfliktløsning. 
Er f.eks. ægteskabssager bedst egnet til konfliktbehandling af 
mæglingstypen og f.eks. konflikter mellem handlende bedre 
egnede til traditionel domstolsbehandling end omvendt? Det 
må derfor undersøges, på hvilke områder procesformen 
anvendt inden for hhv. retssystem og mægling er bedst egnet. 
Besvarelsen af dette spørgsmål forudsætter bl.a. overvejelser 
over, hvorvidt der er en sammenhæng mellem måden, man 
identificerer konflikter på, og den valgte konfliktløsningsform.

Bag afhandlingens formål ligger følgende antagelser:
*) At konflikter altid findes. Konflikterne kan være indre som

3. Boaventura de Sousa Santos: Law and Com m unity, the C hanging 
N ature of State Pow er in Late Capitalism , i 8. International Journal of 
Sociology of Law , 1980, s. 379.

4. Karen Dykjaer-Hansen: "A t sæ tte m ennesker på form ler -  et essay", 
U fR 1988B s. 155.
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spænding mellem, hvad vi må gøre (normer), og hvad vi 
har lyst til at gøre. Når vi træder i kontakt med andre men
nesker, findes endvidere altid potentiale for en konflikt. 
Konflikter mellem grupper og nationer er naturligvis vari
anter af disse eksempler.

*) At konflikter ikke kan fjernes uden tilsidesættelse af udvik
ling, frihed eller demokrati. Konflikter anses derfor for en 
basal social realitet, som det er nødvendigt at forholde sig 
til, herunder også at lære at leve på en civiliseret måde med 
de konflikter, som ikke kan løses eller ikke kan løses netop 
nu.

*) At mange af os er "konfliktanalfabeter" med behov for at 
forstå konflikter og forskellige værktøjer til løsning heraf,

*) samt at det at vide noget om konflikter er at vide noget om 
livet, menneskene og samfundet.5
Bag afhandlingens formål ligger endvidere en antagelse om, 

at et forum for konfliktbehandling ikke kan betragtes som en 
"tom  form", hvori en given konflikt kan håndteres. Tværtimod 
opfattes foraenes form og procedure som af afgørende betyd
ning for, hvad konflikter kan siges at handle om. Dersom fora
ene ikke betragtes som en tom form, er konsekvensen, at de må 
være bærere af et indhold, og det må derfor forventes, at der 
kan findes en form for verdensanskuelse eller menneskesyn 
nedlagt i de forskellige konfliktbehandlingsfora.

En del af opgaven i afhandlingen bliver da at undersøge, 
hvordan forskellige fora for konfliktbehandling forholder sig 
til konflikter samt det at løse dem -  med andre ord: At argu
mentere for indholdet i formen.

Det er herefter afhandlingens formål 
*) at undersøge konfliktbehandling ved mægling og domstole 

og indplacere disse i en historisk sammenhæng,
*) at analysere sammenhængen mellem konfliktbehandlings

form, konfliktbehandlingsteknik og definition af konflikt,
*) at beskrive konfliktbehandlingens forudsætninger og impli

kationer for de involverede aktører samt 
*) at antyde nogle mulige retlige og samfundsmæssige konse-

5 A nn-Sofi Jakobsson og Jan Ø berg: K onfliktløsning, TFF, Lund 1994.
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kvenser af direkte og indirekte nedtoning af domstolenes
rolle.

4. Begrebsafklaring
Som titlen angiver, sondres der i afhandlingen mellem tvister 
og konflikter. Ifølge sondringen skal konflikt forstås som (hele) 
den uoverensstemmelse, der er imellem to (eller flere) parter, 
uanset hvad årsagen hertil er, og uanset om den er udtrykt 
eller ej (dvs. konflikten kan indeholde såvel inter- som intra- 
personelle elementer), idet konflikten dog må være kendt eller 
erkendt af de(n) involverede part(er). Begrebet tvist reserveres 
herefter til den uoverensstemmelse, som er retligt defineret, 
dvs. at juridisk irrelevante faktorer er skåret fra. Blandt kon
flikter sondres der til tider i litteraturen mellem latente og 
manifeste konflikter. Skulle denne sondring lægges til grund, 
ville det indebære, at retlige konflikter betegnedes manifeste 
konflikter, uden at det deraf fremgik, at retligt definerede kon
flikter er konflikter, som er blevet skåret til, således at de kan 
håndteres af et retssystem. Herved ville en vigtig pointe gå 
tabt.

Begrebet konfliktløsning knytter sig endvidere til den an
vendte definition af begrebet konflikt. Dette indebærer, at kon
flikten ikke blot er afgjort på det ydre plan, men at denne 
løsning er ledsaget af en forståelse for såvel konfliktens bag
grund som løsningens indhold, og dermed også en accept af 
denne løsning. Denne proces forudsætter således en aktiv 
medvirken fra de konfliktende parter, og gennemtvingelse af 
løsningen er ikke aktuel.

Den proces, som typisk foregår, når en retlig tvist afgøres 
ved domstolene, er derfor almindeligvis ikke at ligne med kon
fliktløsning, således som det defineres i denne afhandling. Tvi
sten, som er en tilskåret konflikt, vil typisk blive afgjort til en 
af parternes fordel, og tilsvarende til den anden parts ulempe. 
Forståelse eller accept af afgørelsen er ikke et afgørende ele
ment, og retsapparatets tvangsapparat kan aktiveres i tilfælde 
af ikke-overholdelse. I denne afhandling vil aktiviteter af den 
pågældende art blive betegnet domstolsafgørelse eller tvistbe
handling.
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Sondringen mellem konflikt og tvist og de tilhørende be
handlingsformer angiver således, at der er flere lag i en løs
ning. Begrebet konñiktbehandling anvendes som overordnet 
begreb for behandling af tvister og konflikter og undlader såle
des at eksplicitere denne sondring. Begrebet er som sådant 
uklart og anvendes udelukkende, fordi det sprogligt ville være 
ubekvemt, når konfliktbehandling omtales i sin helhed, at skri
ve "konfliktløsning og tvistbehandling".

Titlen fokuserer endvidere på mæglingen som konflikt
løsningsform. Mægling har igennem tiden været foretaget i 
mange sammenhænge og i mange varianter. Imidlertid er der 
de seneste år, især i USA, opstået en mæglingsform, som er for
holdsvis klart beskrevet og som ikke -  uden at miste vigtige 
elementer af mæglingen -  kan udøves, eksempelvis af den 
dommer, som i tilfælde af mæglingens forlis skal afsige dom i 
sagen. Denne form for mægling, som er defineret i afsnit 1, er 
altså ikke den samme som den forligsmægling, der typisk 
udøves af en dommer i retten. Mægling er derimod den frem
gangsmåde, som ifølge definitionen af såvel konflikt som 
løsning kan stå for formning af det, der føles som løsning.

5. Disposition
Afhandlingen er opdelt i 5 dele forudgået af 2 teoretiske kapit
ler og efterfulgt af et appendix samt bilag. I Kapitel 1 præsente
res således forskningsområdets tværvidenskabelige karakter, 
og området afgrænses. Kapitel 2 angiver de analyseparametre, 
som det har været nødvendigt at opstille for at indfri afhand
lingens formål.

I Del I beskrives konfliktløsning som proces med henblik på 
at kortlægge forskellene mellem domstolsbehandling og mæg
ling. Kapitel 3 indeholder en historisk beskrivelse af inden- og 
udenretlig mæglingsvirksomhed fra Forligskommissionernes 
start i 1795 til idag. Kapitel 4 redegør for fremgangsmåder, dvs. 
de overordnede rammer for hhv. domstolsbehandling og 
mægling. Kapitel 5 tager udgangspunkt i, at dommeren og 
mægleren i deres virksomhed benytter sig af et redskab, som 
kan betegnes forhandling. Kapitlet redegør for forskellige for
handlingsteknikker og stilarter. I Kapitel 6 udvides beskrivel
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sen af forhandlingsredskabet med et mere indholdsmæssigt 
aspekt, idet samspillet mellem forhandlerens rolle og redskab 
analyseres. Kapitel 7 retter opmærksomheden mod grundlaget 
for konfliktbehandlingen, nemlig konflikterne, idet de i over
ensstemmelse med den retlige tradition søges karakteriseret 
ved en høj grad af kontekstuafhængighed.

Eftersom afhandlingen bl.a. hviler på en påstand om ned
gang i antallet af sager ved de civile domstole og en antagelse 
om øget interesse for andre former for konfliktbehandling, 
redegøres i Del II for udviklingen i mønsteret for konfliktbe
handling. I Kapitel 8 undersøges således, hvilke mulige 
ændringer i lovgivning, praksis eller andre forhold hidrørende 
fra, hvad man kunne kalde det juridiske nærmiljø, som kunne 
have indflydelse på denne udvikling. Endvidere inddrages 
retssikkerhedsmæssige aspekter. I Kapitel 9 beskrives i korthed 
den seneste udvikling i domstolsalternativer i hhv. USA og 
Norge.

Del III udgør afhandlingens praktiske del med eksempler på 
behandling af samme konflikttype ved hjælp af forskellige 
konfliktbehandlingsmetoder. Kapitel 10 og 11 omhandler hhv. 
ægteskabssagen og boligretssagen og deres alternativer. I Kapi
tel 12 drøftes sammenhængen mellem konfliktens emne og 
valg af forum.

I Del IV  søges mulige konsekvenser og motiverende fakto
rer for valg af forum for konfliktbehandling belyst. Der bygges 
således videre på antagelsen om, at konfliktbehandling ikke 
kan betragtes som en tom form, men må opfattes som bærer af 
ideologier og udtryk for menneskesyn. I Kapitel 13 behandles 
kontekstafhængighedens indflydelse bl.a. på mæglingens 
organisatoriske form. I Kapitel 14 anskues udviklingen inden 
for mønsteret for konfliktbehandling i et samfundsteoretisk 
perspektiv, og en mulig fortsat udvikling antydes. Herefter 
redegøres i Kapitel 15 for de værdier, som potentielle brugere af 
det danske retssystem måtte besidde, og en mulig udvikling i 
værdigrundlaget søges belyst. Kapitel 16 omhandler de moti
ver for valg, som er indlejret i historien eller i de sociale pro
cesser, og som optræder som anonyme systemmekanismer, 
ofte uerkendt for aktørerne.

I Del V sammenfattes diskussionen, idet Kapitel 17 indehol-
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der en konfrontation med de parametre, der blev opstillet i 
Kapitel 2, og perspektiver for domstole og mægling diskuteres.

I det efterfølgende Appendix redegøres kort for forholdet 
mellem retssystemet og alternativ konfliktløsning i Japan og 
Sydafrika.

I Bilag 1-3 redegøres for interview, observationer og spørge
skemaundersøgelse.



Kapitel 1 
Afgrænsning og metode

1. Indledning
Når et ikke retligt emne som mægling ønskes behandlet og 
sammenlignet med et retligt emne som domstolene, må det 
nødvendigvis afføde en del overvejelser af metodisk karakter.

Om end den videnskabelige tradition, positivismen, som 
gennem flere menneskealdre har været dominerende, de sene
re år er blevet opblødt også inden for retsvidenskaben, jfr. 
afsnit 3, er der dog fortsat overvejende tradition for at udvæl
ge et område, som isoleres fra de sammenhænge, hvori emnet 
fungerer. Metoden giver mulighed for dybtgående under
søgelser og har en umiddelbar sammenhæng med den adskil
lelse af ret og moral, som i mange år har været kendetegnende 
for retsvidenskaben. Metoden er endvidere ofte kendetegnet 
ved at deducere svar på stillede spørgsmål.

En anden videnskabelig tilgang af nyere dato, og med 
inspiration fra samfundsvidenskaberne, er at se et emne i 
sammenhæng, som et element i en interaktion med den omgi
vende verden. Metoden giver mulighed for studier "i bred
den" og er ofte kendetegnet ved at producere spørgsmål eller 
ved, at tidligere svar på de studerede fænomener problemati
seres.

Mægling er et eksempel på et emne, som, når emnet ansku
es ud fra en traditionel videnskabelig vinkel, behandles som 
ren teknik. Til trods for en tilsyneladende opmærksomhed på 
ideologier som medbestemmelse, konsensus etc. medfører løs
rivelsen fra den strukturelle kontekst, at disse ideologier ofte 
neutraliseres. Behandlingen af emnet bliver derfor motiveret af 
et snævert behov for løsning af konflikter og ikke af forståelsen 
for emnet og dets sammenhæng med den omgivende verden.

Ud fra en antropologisk eller sociologisk synsvinkel ansku-



30 Kapitel 1

es mægling derimod i en strukturel og ideologisk sammen
hæng. Forståelsen af konteksten respekterer således mæglin
gens "natur". Disse forskningstraditioner undlader imidlertid 
at forholde sig til det operationelle behov for, at (mange) kon
flikter skal løses.

Begge videnskabelige traditioner bliver som sådan util
strækkelige. Det er derfor afhandlingens ambitiøse mål at brin
ge de to traditioner -  om ikke andet så dog i en vis dialog med 
hinanden. I det følgende vil blive redegjort for 4 synsvinkler, 
hhv. en retlig, en antropologisk, en sociologisk og en filosofisk, 
som anvendes i afhandlingen. Herefter vil de metodiske over
vejelser, der angiver sammenhængen mellem mål og middel, 
blive belyst.

2. Konfliktløsningens 4 elementer
Civil konfliktløsning vil i denne afhandling blive anskuet ud 
fra 4 vinkler. Den regulerende vinkel "retten", den antropolo
giske vinkel "livsvilkår", den sociologiske vinkel "konfliktbe- 
handling" og den filosofiske vinkel "konñiktbegrebet". Civil 
konfliktløsning afspejler ud fra kombinationen af disse ele
menter både personlige og strukturelle valg og angiver tillige 
dynamikken i sociale systemer.

I det følgende foretages for hver af de nævnte fire synsvink
ler en uddybelse af problemstillingen og en begrebsmæssig 
afgrænsning.

2.1 "Retten"
2.1.1 Problemstilling
Det forhold, at der har været tradition for at se retten som 
adskilt også fra sin institutionelle kontekst, har gjort det muligt 
at se konfliktbehandling inden for retssystemet som en ensøj- 
let model.

Modellen, som er fundament for den teknokratiske plan
lægning og styringstænkning, som prioriterer forudsigelighed 
af retsafgørelser højt, dannede basis for den såkaldt prognose
teori, således som den er beskrevet af Hans Kelsen og siden af 
Alf Ross, og udtrykker den pyramidale form, hvori retssyste-
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met traditionelt anskues.1 Øverst er grundloven, hvoraf love
ne er afledt, og ministerielle bekendtgørelser er afledt af love
ne. Pyramideformen illustrerer både, at der er flere bekendt
gørelser, end der er love, og flere love end grundlove, hvoraf 
der jo kun er een, samt at den ene regel står over den anden, er 
mere betydningsfuld, med grundloven som den mest betyd
ningsfulde.

Også de forskellige m yndigheder bliver på denne m åde rangordnet, og det 
sam m e gæ lder den juridiske væ rdi af de afgørelser, som  m yndighederne 
træffer. H øjesterets afgørelser er m ere vigtige som  retskilder end byretter
nes.

Pyramiden har endvidere en fundamental betydning for opfat
telsen hos jurister af, hvad der kan anvendes som grundlag for 
løsning af konflikter. Ved retsanvendelsen må man anvende 
regler, der er gældende, dvs. indplaceret inden for pyramiden. 
Udenfor har vi regler, der ikke gælder, enten fordi de er op
hævet, er forslag til regler eller lign., eller fordi de hører til reg
ler, der ikke henregnes til pyramiden såsom sociale normer, 
etiske eller religiøse rettesnore.

Det afgørende er, at det er ved hjælp af pyramiden, vi kan 
praktisere sondringen mellem, hvad der er gyldige regler, og 
hvad der ikke er, fordi en regels "gyldighed" opnås ved, at den 
er afledt "af en anden, højere regel". Som følge heraf lader det 
sig gøre at bestemme, hvornår en afgørelse er korrekt.

Et problem ved pyramiden er det forhold, at der er regler og 
afgørelser, der ikke lader sig indplacere i pyramiden. Domsto
lenes afgørelser produceres således ikke kun ved lovgivning 
og lign., men tillige ved konkrete og endog generelle præmis
ser, der efterhånden får betydning for den retlige bedømmelse 
af sager. Det vil sige, der foreligger en domstolsskabt regel, 
som jo derfor ligger uden for den retlige pyramide. Dette er 
blot eet eksempel på regeldannelse, der ligger uden for pyra
miden, dvs. uden for den konstruktion, som har sin grund i det 
parlamentarisk valgte folketing, og som derfor med udgangs
punkt heri udtrykker en i alt fald i Danmark universel og insti-

1. H ans Kelsen: General Theory of Law and State, H arvard 1945, A lf 
Ross: O m  Ret og Retfæ rdighed, København 1953.
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tutionelt defineret måde at behandle konflikter på. Domstols- 
praksis omfattedes imidlertid også af Ross' retskildefaktorer.

Torstein Eckhoff introducerede en anden variant af retspositivis- 
men, inspireret af den angloamerikanske retsrealisme, som i 
sin grundtone er samfundsvidenskabeligt orienteret.2 I mod
sætning til Ross byggede Eckhoff sin retsrealistiske model op 
nedefra efter samfundsvidenskabeligt forbillede. Emnet for 
Eckhoffs retskildelære var "de midler som bruges for å finne 
svar på rettsspørsmål" og var altså deskriptiv i sin karakter.3 
Den vigtigste metodiske nydannelse ved Eckhoffs retskilde
lære var hans opløsning af det traditionelle retskildebegreb, 
idet han udvidede "retskildefaktorerne" fra den traditionelle 
pyramide inklusive domstolspraksis til også at omfatte for
valtningspraksis, privates praksis, retsopfattelser (særlig i juri
disk litteratur) samt reelle hensyn.

Eckhoff skelnede altså ikke mellem objektive kendsgernin
ger eller objektiverede retskilder, lovtekst m.v. og subjektive 
forestillinger, opfattelser om, hvordan retten er eller bør være.4

Det er påpeget inden for polycentrien, som videreudvikler 
Eckhoffs teori, at det forhold, at regler skabes af myndigheder, 
og konflikter løses uden direkte hjemmel i lov, har som konse
kvens, at der argumenteres anderledes.5 Man kan ikke nøjes 
med at henvise til gældende love, men må inddrage andre 
grundlag for afgørelser. Det kan være "god forvaltningsskik", 
det kan være kutyme inden for en brancheorganisation, eller 
det kan være billigheds-/rimelighedsbetragtninger eller for
holdets natur. Polycentrien påpeger altså, at såvel regeldannel

2. Se Jan Fridthjof Bernt og David Doublet: N orsk rettsteori m ellom  
rettspositivism e og ny-norm atism e i Retlig Polycentri, K øbenhavn 
1993 s. 115-146.

3. Torstein Eckhoff: Rettskildelæ re, 2. udg. O slo 1987 s. 13 sam t Bernt og 
D oublet 1993 s. 133.

4. Bernt og D oublet 1993 s. 135.
5. Polycentrien er første gang beskrevet under dette navn af H enrik Z ah

le i "Polycentri i retskildelæ ren" i Festskrift til Eckhoff, O slo 1986. Se 
tillige antologien Retlig Polycentri, København 1993 sam t H enrik Zah- 
les kronikker, "R ettens m ange cen tre" i Inform ation den 13., 14. og 15. 
august 1994.
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se som konfliktbehandling foregår i forskellige centre og såle
des også lokalt samt med forskellig argumentation.

Disse forhold har ifølge polycentrien de implikationer, at de 
afgørende instanser enten anvender de påberåbte retskilder 
forskelligt, og/eller at forskellige kilder anvendes som "re ts k il
der. De samme kilder får altså forskellig vægt for forskellige 
beslutningstagere. I hvilket omfang dette er nyt, er vanskeligt 
at konstatere, men det er konstaterbart, at opmærksomheden 
på polycentrien og på den retlige pluralisme er af nyere dato. 
Denne del af polycentrien er allerede en del beskrevet og er 
ikke fokus for det følgende.

En anden konsekvens af de af polycentrien påpegede for
hold og den implicitte divercifleering i regeldannelse og argu
mentation er imidlertid, at også selve konfliktløsningen som 
proces betragtet bliver forskellig. Ikke bare resultaterne, men i 
lige så høj grad processen, hvori konflikterne bliver behandlet, 
bliver altså påvirkede af de anvendte retskilder.

Dette indebærer, at en beskrivelse af procesmåden ved 
hjælp af lovgrundlaget alene angiver principperne for konflikt
behandlingen, men at disse ofte vil adskille sig fra praksis, som 
altså er forskellig fra det ene retlige forum til det andet. Reg
lernes gyldighed og virkeligheden vil, på dette som på andre 
områder, sjældent være sammenfaldende.6

Fremgangsmåden ved mægling hviler som nævnt ikke på et 
lovgrundlag, og "kilden" for mæglingens formelle indhold er 
derfor vanskeligere at bestemme. Ikke desto mindre er det 
muligt med støtte i litteraturstudier bygget over praksis også 
at beskrive principperne for mægling, som imidlertid -  i lighed 
med domstolsmodellen -  ofte vil have adskillige varianter i 
praksis.

En nødvendig forudsætning for senere diskussion af kon
fliktbehandling ved domstole og mægling vil være at få disse 
principper beskrevet.

6. Se Ole Krarup i Flem m ing Balvig og O le Krarup: Sam fundsjura, K ø
benhavn 1991, Kapitel 1.
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2.1.2 Civilprocessen
Selv om retsplejen af tekniske grunde er adskilt fra de norma
tive regler, og ofte af mange -  jurister som ikke jurister -  
betragtes som "et stykke mekanik af rent juridisk-teknisk art",7 
udtrykker retsplejen på lige fod med retten i materiel forstand 
en normafvejning.

Retsplejeloven anskues således af andre8 som en kulturma
nifestation, som med Munch-Petersens ord afspejler "Tidens 
Aand" og "Strømninger".9

Inden for strafferetsplejen afspejles normafvejningen i vort 
samfunds syn på forholdet mellem stat og individ. Valget af 
balancepunktet mellem kriminalitetsbekæmpelsens krav og de 
individuelle rettigheder (respekten for mennesket) er af rets- 
politisk karakter og bestemmes af tradition, demokratisk 
bevidsthed, etiske og humanitære overvejelser, en almen vur
dering af betydningen af de angrebne goder (frihed, privatfred 
etc.) og ikke mindst menneskeretsstandarder, jfr. Art. 6 i Den 
Europæiske Menneskerettighedskonvention.10

I den civile retspleje, som umiddelbart regulerer forholdet 
indbyrdes mellem individer eller selskaber, er de statslige 
interesser mindre synlige og afvejningen mellem stat og indi
vid af mere subtil karakter. De retspolitiske mål er lighed mel
lem borgerne som udtryk for en retfærdighedsudøvelse, der 
har individers absolutte ligeværd som grundlag. Retsplejelo
ven afstikker dermed rammerne for retfærdighedsudøvelsen, 
som imidlertid kun kan håndhæves ved hjælp af magtudøvel
se.

På den ene side anses alle individer altså som ligeværdige, 
på den anden side muliggør de institutionelle rammer, at nog
le individer besidder beføjelser til at udøve magt over for

7. Se f.eks. H ans Gam m eltoft-H ansen: Retspleje og kultur, Juristen  1994 
s. 313-24.

8. G am m eltoft-H ansen s. 313.
9. H ans M unch-Petersen: Retspleje og Kultur, K øbenhavns U niversitets 

Festskrift 1913 s. 1-67.
10. G am m eltoft-H ansen s. 316 sam t sam m e, Strafferetsplejen II, K øben

havn 1989 s. 81 f.
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andre.11 Sammenholdningen stiller spørgsmål bl.a. ved for
skelle i vægt på lægfolks og specialisters medvirken ved kon
fliktbehandlinger og kan bedst belyses i et tidsperspektiv.

Domstole og mægling afspejler forskellig opfattelse af dette 
element. Men også udviklingen inden for  mægling og dennes 
vekslende tilknytning til retssystemet afspejler forskellig vægt
ning af dette element. I forligskommissionerne fra 1795 blev 
mæglingen fortrinsvis forestået af lægfolk, og ansvaret for 
konfliktens løsning forblev i vidt omfang hos parterne. Ten
densen genfindes i den udenretlige mægling, der i dag anven
des i stadig videre omfang, og som er emnet for denne afhand- 
ling.

Det stillede spørgsmål vil derfor blive søgt belyst ud fra en 
historisk vinkel og ved sammenligning mellem mægling og 
domstolsbehandling.

2.2 Livsvilkår
2.2.1 Problemstilling
Selv om det formelle juridiske system har monopol på den 
legitime brug af magt, kan det ikke siges at have monopol på 
enhver slags af andre former for tvang eller magtudøvelse. Det 
er således almindeligt anerkendt, at imellem det officielle rets- 
apparat og individet findes forskellige mindre enheder af soci
ale rum, som individet tilhører, og som har sine egne sædva
ner, regler og midler til tvang og måde at blive efterkommet 
på.12 Eftersom domstolenes virksomhed hviler på den formel
le ret og mægling på sociale normer, er det naturligt at inddra
ge antropologiske antagelser om sammenhængen mellem ret
ten og den sociale kontekst, hvori den udspiller sig.

11. A nne K nudsen form ulerer problem et således, at inkonsistensen m el
lem den politiske diskurs (dom stolene) og det sociale, kulturelle væ r
disystem  (på Korsika) giver anledning til at spørge, m ed hvilken logik 
m an kan starte med ethvert individs absolutte værd og ende m ed en 
ubøjelig retfæ rdigheds indiskutable m agtudøvelse, jfr. A nne K nud
sen: En ø i historien, K øbenhavn 1989, specielt s. 233-250.

12. Se f.eks. Leopold Pospisil: "Legal Levels and M ultiplicity of Legal 
System s in H um an Societies", J. of Confl. Res. Vol. 11 1967 s. 2-26; Sal
ly Falk M oore: "Law  as Process", New Y ork 1978.
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Antropologen Sally Falk Moore har i forskellige empiriske 
arbejder sat fokus på den sammenhæng, hvori konflikter op
står. Hendes teoretiske udgangspunkt er en påpegning af, at al 
lovgivning som udgangspunkt har en eller anden version af 
det forhold, at loven/retten er et redskab for social enginee
ring. Det vil sige, at "loven", som den beskrives i denne ene 
term, er frigjort fra den sociale kontekst, hvori den eksisterer. 
Det modsatte er imidlertid også blevet fremført, nemlig at det 
er samfundet, som kontrollerer lovene, og ikke omvendt. 
Hvad enten man tilslutter sig det ene eller det andet udgangs
punkt, har synspunkterne den implikation, at loven og den 
sociale kontekst, hvori den opererer, må ses i sammenhæng.

De første antropologiske studier af sociale regler, som opfat
tes og behandles som forpligtende, udførtes i såkaldt tredie- 
verdenslande, hvor forskellen på "black letter law" i form af 
kolonimagternes officielle retssystem og "lived law" eller 
"customary law" var iøjnefaldende.

Studierne af tredieverdenslandene kunne konkludere, at reg
ler osv. i vidt omfang dannedes lokalt, og at disse ofte var i 
modstrid med centralt dannede regler, eller at centralt vedtagne 
regler ofte medførte uventede og ikke planlagte konsekvenser.

Falk Moore kalder generelt alle de formelle eller uformelle 
sociale enheder, hvori der finder en regeldannelse sted, for 
semi-autonome rum.

Et semi-autonomt rum og dets grænser defineres ikke i kraft 
af dets organisation, men i kraft af en processuel karakteristik
-  det faktum, at det kan generere regler og tvang og påvirke til 
efterfølgelse af reglerne.13 Begrebet semiautonomt rum lægger 
vægt på begreberne autonomi og isolation -  eller snarere fra
været af autonomi og isolation -  samtidig med, at det fokuse
rer på evnen til at skabe regler osv.

13. Se Sally Falk M oore: Law as Process, New York 1978 s. 57. En ind
gående introduktion til M oore's retssyn findes i H anne Petersen: Rets
beskyttelse af kvinders væ rdighed, i TfR 1988 s. 253-307. Se også 
A gnete W eis Bentzon: Sædvaneret, polycentri og legal pluralism e. En 
arbejdsnote, i Å rsberetning 1990, R etsvidenskabeligt Institut B 1991 s. 
19-27 og H anne Petersen: Inform el ret på kvindearbejdspladsen -  en 
retsteoretisk og em pirisk analyse, K øbenhavn 1991. Se tillige Jørgen 
D alberg-Larsen: Rettens enhed -  en illusion?, K øbenhavn 1994b s. 31 ff.
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De antropologiske eller retsetnografiske studier påpeger, at 
der i små isolerede normsystemer nok fandtes officielle retssy
stemer, samt at kolonimagterne havde anerkendt lokal sædva
neret, men at opfattelsen af den officielle sædvaneret som for
holdsvis stabil var en myte, idet den ikke modsvaredes af de 
normer, som man konkret fandt i de pågældende samfund.14 
Det viste sig ved nærmere eftersyn, at vidnesbyrdene om loka
le retssædvaner oftest kun repræsenterede en enkelt parts 
opfattelse, som regel den mest magtfulde del af lokalsamfun
dets opfattelse, og at sædvaneretten fremstilles som en generel, 
stabil norm, dels fordi de, der har fået tildelt kompetence til at 
udtale sig om sædvanerettens indhold, har en egeninteresse i 
at fremstille sagen sådan, dels fordi retsapparatet forventer at 
få præsenteret vidnesbyrd om generelt gyldige, stabile normer, 
som er velegnede til at indgå i sædvaneretssystemet og danne 
grundlag for fremtidige afgørelser.15

Retsantropologien afdækker altså den tilsløring af konflik
ter og dynamik i primitive retssystemer, som var konsekven
sen af den traditionelle retsopfattelse og sætter fokus på inter
aktion mellem systemer og produktionen af nye normer og 
nye former for orden. Retsantropologien kan samtidig ses som 
en "spejlvendt polycentri". Hvor polycentrien med et retligt 
udgangspunkt anerkender begrænsningen i den pyramidale 
beskrivelse og påpeger regeldannelse i mange centre og der
med en vis kontekstafhængighed af lokale og sociale normer, 
beskriver retsantropologien med et antropologisk udgangs
punkt kontekstafhængigheden således, at lokal/social regel
dannelse ikke sker uafhængig af gældende retlige normer.

2.2.2 Valget
Ikke blot et såkaldt primitivt småsamfund, men tillige en 
moderne vestlig industristat må imidlertid ifølge Falk Moore

14. Se W eis Bentzon 1991 s. 19f; Sally Engle M erry: Legal Pluralism , i Law  
and Society Review  1988 Vol. 22 s. 875ff sam t D alberg-Larsen 1994b s. 
34.

15. Se W eis Bentzon: D om inans og underordningsprocesser, i Retfæ rd nr. 
31 1985 s. 67-69; Peter Fitzpatrick: Custom , Law and Resistance, i 
Legal Pluralism , ed. by P. Sach & E. M inchin, Canberra 1986 s. 139-154 
sam t D alberg-Larsen 1994b s. 35.
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opfattes som et dynamisk, konfliktfyldt hele, og samfundets 
ret må ses på samme måde.

Den lokalitet, hvori retten genereres, er i et moderne vestligt 
industrisamfund som Danmark i dag ikke kun bestemt af geo
grafiske områder, men tillige af de emner eller temaer, der er 
under behandling, samt den måde, hvorpå disse bestemmes. 
Lokaliteten bliver derved den institution eller det forum, hvori 
en bestemt konflikt opstår og/eller behandles. Ved at temabe- 
stemme det semi-autonome rum kan det ses, at hvert enkelt 
individ er medlem af flere semi-autonome rum, som overlap
per hinanden.

I ethvert samfund vil der ofte eksistere en række formelle 
eller uformelle konfliktbehandlingsorganer side om side, og 
udfaldet af en sag vil ofte afhænge af, hvilket forum for kon
fliktbehandling der konkret vælges. En erhvervssag kan f.eks. 
indbringes for domstolene (Sø- og Handelsretten) eller vold
gift, og en arbejdstager kan -  uagtet konflikten omfattes af det 
offentlige arbejdsretlige system -  vælge at lade konflikten løse 
direkte på arbejdspladsen.16

Hvorvidt en konflikt indbringes for domstolene, eller et 
andet forum vælges, eller slet ikke noget forum, afhænger 
således -  i et vist omfang -  af de valg, den enkelte tager. Loven 
(i betydningen en af staten sanktionerbar lov) er derfor kun 
een af en flerhed af faktorer, som påvirker de beslutninger, den 
enkelte tager, de reaktionsmuligheder der vælges, og de relati
oner, der skabes og bevares. Den enkelte er ikke blot retssub
jekt i traditionel forstand, men tillige aktør.

Thom as H øjrup redegør i Det glem te Folk for det gab m ellem  lovgivning og 
befolkning, der kom m er til udtryk i m ange politiske konflikter. D isse kon
flikter ses som  effekter af sam m enstød im ellem  forskellige livsform er, der til 
dels er geografisk bestem t, m en i m indst lige så høj grad bestem t af sociale 
tilhørsforhold. M ed livsform sbegrebet stilles spørgsm ål ved forestillingen 
om , at regulering og planlæ gning kan føres på grundlag af postulater om  
alm enm enneskelige behov og livsvæ rdier.17

16. Jfr. H anne Petersen: Inform el ret på kvindearbejdspladsen -  en rets- 
teoretisk og em pirisk analyse, K øbenhavn 1991.

17. Thom as H øjrup: Det glem te Folk, K øbenhavn 1989.
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Bringes den polycentriske erkendelse om officielle besluttende 
myndigheders forskelligartede anvendelse af retskilder og 
deraf følgende forskelle i argumentation i spil med teorien om 
de semiautonome rum, hvori normer genereres, bliver den tra
ditionelle juridiske beskrivelse af automatik i behandling af 
bestemte sagstyper ved bestemte fora suppleret med en 
opmærksomhed på valget. Valget bliver aktuelt såvel i et bag
udrettet perspektiv, hvorefter det undersøges, hvorledes semi- 
autonome rum skabes, som i et fremadrettet perspektiv, der 
med afsæt i forståelsen eller accepten af semiautonome rum 
giver grundlaget for konfliktløsning. Det er således som 
udgangspunkt ikke i selve mæglingen, parterne definerer sig 
selv, idet de allerede er definerede, når de vælger mæglingen 
som konfliktløsningsform. Men mæglingen udgør som kom
munikativ proces potentialet for videre udvikling.

Og netop valget som eksistentiel betingelse, ikke blot den 
teoretiske mulighed herfor, men den faktiske udøvelse heraf, 
løber som en tråd gennem denne afhandling. Herved bliver de 
underliggende normsæt som motiverende for trufne valg cen
trale.

2.3 Konftiktbehandling
2.3.1 Problemstilling
Den tredie vinkel, som anlægges i afhandlingen, er motiveret 
af den sociologiske interesse for rettens placering i samfundet, 
som nødvendigvis må lade sig pirre af en udvikling inden for 
konfliktbehandlingsmønsteret.

Allerede Jeremy Bentham (1748-1832) fandt det vigtigst at 
udforme retten således, at den ikke unødigt regulerer og kon
trollerer folk ud fra overleverede traditioner, men at den retli
ge regulering og de retlige sanktioner anvendes netop dér og 
kun dér, hvor man ikke ad andre veje kan opnå gunstige til
stande i samfundet.18

Samme Benthams model for en rationel proces og hans sto-

18. Jerem y Bentham : Principles of M orals and Legislation, 1789, ny udga
ve O xford 1948 og D alberg-Larsen: Retsvidenskaben som  sam funds
videnskab, K øbenhavn 1977 kap. 7.
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re vægt på implementering af love for opnåelse af rettigheder 
gav ham et ambivalent forhold til udenretlige konfliktbehand
lingsmetoder, som Bentham rent faktisk studerede i Danmark 
i forbindelse med etableringen af forligskommissionerne (og 
tilsvarende eksperimenter i Frankrig),19 og som han fandt til
slørende som reguleringsmekanismer.

Rettens udformning set i samfundsperspektiv bliver altså 
genstand for sociologiens interesse og hænger sammen med 
den funktion, retten forventes at varetage. I forlængelse af teo
rien om de semiautonome rum vil opfattelsen af rettens funk
tion bl.a. afhænge af, hvad der henregnes til ret og generering 
af regler. Den nyere retspluralisme har i vidt omfang udvidet 
retsbegrebet til at omfatte sociale normer, hvoraf nogle gives 
betegnelsen informel ret. Herom henvises til kapitel 14. I den
ne afhandling forstås imidlertid ved ret den positive ret, dvs. 
formelt vedtagne normer. Herved fastholdes, at de normer, 
som anvendes ved domstolene, er retlige og derfor offentligt 
vedtagne normer. Normer, som anvendes ved mægling, er der
imod sociale normer, som, dersom de måtte have ligheder eller 
overlapninger med retlige normer, begrunder deres anvendel
se i sammenfald mellem ret og parternes aktuelle sociale nor
mer. I afhandlingen indsnævres fokus endvidere fra retten i 
bred forstand til domstolene.

Domstolenes funktioner vil herefter blive centreret om 
ordensfunktionen, som indebærer dels det konfliktbehandlen- 
de element, dels det normformidlende element, herunder den 
præjudikatskabende funktion, og dels det latente element, som 
angiver domstolenes mulighed for at påvirke konfliktbehand
ling uden for domstolene, og endelig det symbolske element, 
som legitimerer såvel retssystem som statsmagt.20 Funktioner
ne er delvis overlappende og vil alle indgå i vurderingen af 
konfliktbehandlingsmønsteret.

19. Se W. Tw ining: Series of Evidence: Bentham  and W igm ore, London 
1985, kap. 2 sam t Tw ining: A lternative to W hat? Theories of L itigati
on, Procedure and D ispute Settlem ent in A nglo-A m erican Jurisp ru
dence: Som e N eglected Classics, i The M odern Law Review , 1993 Vol. 
56 s. 380-392.

20. Se D alberg-Larsen: Lovene og livet, K øbenhavn 1994a s. 158-160.
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Det er ofte påpeget, at domstolenes konfliktbehandling ikke 
indebærer en løsning af konflikter, som gør parterne tilfredse 
med resultatet, men snarere en afslutning på en fase i et kon
fliktforløb.21 Også domstolenes utilsigtede virkninger i form af 
f.eks. øget fjendskab mellem parterne er fremhævet.22 Fra vis
se synspunkter kan det derfor være uheldigt, at parter i en 
konflikt hæmmes i at fremme deres målsætninger, fordi de har 
fået en retsafgørelse imod sig.23 Dette leder frem til at anskue 
konfliktbehandlingsmønsteret i et mikrosociologisk perspek
tiv, koncentreret om de involverede aktørers roller. Konfliktens 
afspejling af de faktiske forhold og de redskaber, som bringes 
i anvendelse, bliver herved relevante, ligesom mæglingen og 
dennes intention om bearbejdning af konflikten bliver sat i re
lief.

2.3.2 Relation og relativisme
Når domstolenes funktioner bringes i konfrontation med alter
native konfliktbehandlingsmetoder, skal ud fra en makrosoci- 
ologisk vinkel i det mindste tre elementer overvejes. For det 
første vil en mindre anvendelse af de formelle domstole kunne 
svække ordensfunktionen og medføre et normativt kaos, som 
kan bringe statsmagten og muligvis hele samfundet i opbrud, 
i alt fald i et langsigtet perspektiv. Om en sådan relativisme 
opstår, og i bekræftende fald hvornår den i så fald må bringes 
til ophør, skal derfor diskuteres.

Et andet element er, at alternative konfliktbehandlingsmeto
der vil kunne påvirke eksisterende institutioner til at ændre 
form og indhold og i stadig højere grad integrere elementer af 
de alternative former. Samfundets indvirken på retten bliver 
herved til diskussion. Endelig har velfungerende nydannelser 
tendens til langsomt selv at blive institutionaliserede med be
grænsende konsekvens for den åbenhed og fleksibilitet, som 
var kendetegnet for nydannelsen ved dens start. Betimelighe
den af institutionalisering af mægling må derfor drøftes.

21. Se f.eks. V. Aubert: Rettens Sosiale Funksjon, O slo 1976 s. 171.
22. Se Thom as M athiesen: Retten i Sam funnet, O slo 1984, kap. 2.
23. A ubert 1976 s. 171.
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Disse konsekvenser inddrages i en makrosociologisk vurde
ring af konfliktbehandlingens udvikling, idet spørgsmålene 
bl.a. belyses med inspiration fra internationale forhold.

Ud fra en mikrosociologisk vinkel må interaktionen som 
nævnt diskuteres ud fra spørgsmålet om det konstruktive for 
parterne i konfliktbehandlingen. Relationen mellem de invol
verede aktører begrænser sig imidlertid ikke til forholdet mel
lem parterne, men vedrører derudover forholdet mellem par
terne og eventuelle advokater samt dommer og mægler. I den
ne afhandling anses ikke blot parterne, men tillige advokater
ne som brugere af retssystemet. Herom henvises til kapitel 15.

Konfliktløsning i et mikrosociologisk perspektiv må herud
over beskrive selve interaktionen i form af de forhandlingstek
nikker mv., der anvendes, samt disses menneskelige betyd
ning.

Beskrivelsen vil kun utilfredsstillende kunne gennemføres 
uden samtidig analyse af dybereliggende årsager og konse
kvenser af interaktionen. Det mikrosociologiske perspektiv 
bevæger sig derfor i grænselandet til filosofien.

Magtperspektivet, som traditionelt behandles i sociologien, 
vedrører forholdet mellem statsapparatet og den enkelte bor
ger. Magt som element indbyrdes mellem aktører er derimod 
et socialt begreb, som flere discipliner, herunder filosofi og 
psykologi, beskæftiger sig med. En overlapning bliver derved 
uundgåelig, men næppe forstyrrende for erkendelsen, da af
grænsningen mellem disciplinerne udelukkende synes at have 
metodisk/akademisk interesse.

2.4 Konñiktbegrebet
2.4.1 Problemstilling
Den fjerde og sidste vinkel på afhandlingens emne er nødven- 
diggjort dels af antagelsen om, at konfliktbehandling er en 
form med indhold, dels af forudsætningen om valget som 
grundbetingelse, ikke nødvendigvis for individets livsvilkår, 
men for dets holdning hertil og dermed for valget af form for 
konfliktbehandling i en given situation.

Valg af forum hænger sammen med definition af konfliktbe- 
grebet, som igen hænger sammen med menneskesynet. Er man
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f.eks. -  som Ross -  overbevist om "menneskets grænseløse 
egoisme",24 er det indlysende, at mægling, som hverken be
grænses af fastlagte rammer eller normer, frembyder en fare
truende risiko for magtmisbrug. En diskussion af værdigrund
laget må derfor finde sted.

Adskillelsen mellem ret og moral, som gennem årtier har 
været anerkendt inden for retsvidenskaben, accepteres således 
ikke som gyldig i denne afhandling. Adskillelsen eller for
trængningen medfører ikke, at de motiverende faktorer for
svinder, men indebærer derimod risiko for, at der handles i 
strid med, hvad man egentlig ønsker.

De ideologiske grundprincipper, der gælder på området for 
konfliktbehandling -  ved domstole såvel som ved mægling -  
udgøres af paralleller til slagordene fra den franske revolution, 
"frihed, lighed og broderskab", som inden for det retlige uni
vers ofte sammenkædes med det indhold, som de anvendte 
normer udtrykker.25 Ud over indholdsnormer sætter konflikt
behandling tillige fokus på processen, hvorfor ideologier også 
vil være direkte møntet herpå.

Begreber som magt, retfærdighed, indføling, individualis
me, helhed og lign. anvendes ofte, uden at disse sættes ind i en 
større sammenhæng og uden ikke mindst at blive sat i indbyr
des sammenhæng. De nævnte værdier kan komme i konflikt 
med hinanden, og en prioritering må foretages. Da området 
for konfliktbehandling imidlertid ikke hviler på et norm
grundlag, som eksplicit videregiver de anvendte normer, nød
vendiggøres en gennemgang af grundlaget for valget, som for 
den enkelte vil begrundes ud fra visionen om det gode liv.26 På 
dette sted rækker det at nævne, at talen om værdier i vor tid 
ofte koncentrerer sig om, hvad der har betydning for et men
neske, for at det kan virkeliggøre et godt liv (såsom godt hel
bred, arbejde, materiel velfærd og opretholdelse af et økosy
stem, mennesket kan leve med) snarere end om menneskets 
egen kvalitet eller opfattelsen heraf.

24. A lf Ross i Berlingske A ftenavis 21. juni 1974, trykt under titlen Credo, 
i D em okrati, m agt og ret, Skovlunde, 1974 s. 124-131.

25. Se i det hele Linda N ielsen: Fam ilieform ueretten, K øbenhavn 1993.
26. Peter Kem p: D et uerstattelige, En teknologietik, V iborg 1994 s. 57.
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Ifølge Peter Kemp er etik visionen om det gode liv, hvilket 
ud over at kræve, at man er følsom over for egen situation, 
også kræver følelser for "den Anden".27 Etik omfatter således 
altid ens forhold til andre mennesker. Samtidig påpeger etik
ken det enkelte menneskes uerstattelighed, idet ethvert men
neske er unikt, enestående ikke blot i biologisk, men tillige i 
eksistentiel forstand, og indeholder således et menneskesyn.

Et sådant menneskesyn kan, når det er erkendt, være vejle
dende, når vi står over for et problem med menneskelige 
aspekter. Er det derimod uerkendt, vil det ofte i stedet diktere 
en løsning. Gør man normerne til genstand for beslutningerne, 
gør man derved det normale, dvs. det sædvanlige, til grundla
get. Absolutte eller urokkelige normer bliver stigmatiserende. 
Således kan "normalbegrebet" beskrives som et "polemisk 
begreb" til at kritisere andre med, og normer, der vil "norma
lisere" som krav om, at forskelligheder nivelleres, og afvigel
serne fjernes.28 Lighedsbegrebet som udgangspunkt for dom
stolenes virksomhed kan have en sådan stigmatiserende karak
ter, ligesom mæglingsvirksomhed kan udtrykke respekt for 
menneskers ligeværd og mangfoldighed.

2.4.2 Frihed
Frihedsideologien har som forudsætning individualismen og 
er i forhold til konfliktbehandling udmøntet som selvstændig
hed eller uafhængighed. Ideologien er velkendt fra det retlige 
univers og er bl.a. afgørende for kontraktsfriheden. Herudover 
er den grundlaget for krav om personlige rettigheder, idet 
individet betragtes uden hensyn til fællesskabet. Under dom
stolsbehandlingen kan parten derfor forfølge egne interesser 
uden hensyn til konsekvenserne for fællesskabet, idet afvej
ningen mellem individ og fællesskab forventes foretaget ved 
normens fastsættelse i Folketinget. Frihed i denne forstand er 
imidlertid en (næsten uigenkendelig) afart af den af Kant 
udformede etik, hvorefter den selvstændige vilje i enhver per
son ikke må krænkes ved, at vi behandler nogen person som

27. Peter Kem p 1994 s. 32.
28. Jfr. G eorges Canguilhem : Le norm al et le pathalogique, P.U.F. Paris 

1966 s. 175ff som  refereret af Peter Kem p 1994 s. 37.
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"et blot middel" for et endemål, som er personen fremmed. 
Det højeste gode hos Kant er da det samfund, hvor alle respek
terer hinandens frihed og får mulighed for at udfolde denne 
frihed.29

2.4.3 Lighed
Lighedsideologien har nær sammenhæng med retfærdighed 
og danner bl.a. grundlag for de seneste års ligestillingsbe- 
stræbelser, f.eks. af køn og race. Oftest benyttes begrebet ret
færdighed som dækkende en distributiv retfærdighed, dvs. en 
fordeling af materielle goder. Herudover kan uretfærdighed 
eller "social uret" tillige være underminering af eller trusler 
imod sundheden, sikkerheden og troværdig og tilstrækkelig 
information af befolkningen.30 I den seneste tid er der slået til 
lyd også for en kommunikativ retfærdighed baseret på en kon
sensus om minimumskrav for såvel frihed som fordeling af 
goder opnået ved praktiske samtaler og politisk forhandling. 
Det kan diskuteres, om ikke retfærdighed ligesom normalbe
grebet må karakteriseres som et polemisk begreb, jfr. ovenfor 
pkt. 2.4.1.

2.4.4 Broderskab
De ideologier, der er centreret om broderskab eller fællesskab, 
rækker i konfliktbehandlingen ud over familien og omfatter 
den part, med hvem konflikten er opstået, som bliver til med- 
part i den helhed, som udgøres af den fælles konflikt, samfun
det, ja muligvis menneskeheden.

Hvor dette ideologiske grundlag inden for retten finder sit 
udtryk i normer, hvis indhold kan karakteriseres ved tryghed, 
forudberegnelighed mv.31, er det bæredygtige element på det 
processuelle område, som ikke ledes af fastsatte normer, her 
mægling, en udfoldelse af frihed, uden at dette sker på bekost
ning af andre.

Ofte opfattes frihed og fællesskab som modsætningsfyldte 
og med hinanden uforenelige størrelser.

29. Peter Kem p 1994 s. 55.
30. Peter Kem p 1994 s. 224.
31. For fam ilieform uerettens vedkom m ende, se Linda N ielsen 1993 s. 49f.



46 Kapitel 1

2.4.5 Magt og indføling
Magt og indlevelse har sit ideologiske grundlag i modsætnin
gen mellem pA den ene siden den teknokratisk, instrumentalo- 
rienterede rationalitetsform, der er forankret i ekspertkulturer, 
og på den anden side den humanistiske, kommunikativt ori
enterede fornuftsform; eller på den ene side teorien om den 
objektive sandhed og på den anden det narrative element, den 
i kommunikationen bevidstgjorte virkelighed, der som Jaspers 
beskriver det, er en kærlighedskamp eller kæmpende kærlig
hed, dvs. en fælles kamp, også med sig selv, en kommunikati
on fri for vold og tvang, som stræber mod sandhed.32

Hvilken vægt der tillægges de her nævnte værdier, står i 
indbyrdes sammenhæng med opfattelsen af distributiv eller 
kommunikativ retfærdighed. Samtlige de beskrevne værdier, 
ideologier etc. kan endvidere ses som forskellige variationer 
over temaet, i hvilket omfang jeg'et afgrænses over for eller i 
samspil med den Anden. Disse forhold tages op til diskussion 
senere i afhandlingen, i særdeleshed i kapitel 16 og Del V.

3. Metodiske overvejelser
3.1 Enhedsvidenskaben
Udvælgelsen af de 4 vinkler er begrundet i metodiske overve
jelser, som til en vis grad adskiller sig fra størstedelen af hidti
dige juridiske afhandlinger. Der skal her redegøres for disse 
overvejelser.

Traditionel naturvidenskabelig opfattelse sigter på, at 
forskningen skal finde frem til alment gyldige årsagssam
menhænge, og at teorier herom skal testes ved hjælp af empi
riske iagttagelser. Denne videnskabsteori, den såkaldt empi- 
risk-analytiske, er intetsteds afhængig af, om mennesker eller 
fysiske fænomener er videnskabens objekt. Tværtimod er det 
netop karakteristisk for denne videnskabsgren, at den anta
ger, at de samme videnskabsidealer og metoder, som gælder i 
naturvidenskaberne, kan overføres til videnskaber om men
nesker.

32. Se Bengt K ristensson Uggla: K om m unikation på Bristningsgränsen, 
Stockholm  1994, med henvisning til Ricoeurs: H istoire et verte, s. 71.
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Videnskabsgrenen udtrykker enhedsvidenskabens ideal, 
idet der ifølge denne opfattelse i sidste ende kun findes én 
videnskabelig metode, som gælder for alle videnskaber. Den
ne tanke har især været støttet af tilhængere af den positivisti
ske opfattelse.

Inden for retsvidenskaben har især Alf Ross været fortaler 
for denne videnskabsmetode. Ross anså i lighed med de øvri
ge tilhængere af den retsfilosofiske realisme enhver vurdering 
som "spekulativ erkendelse grundet i apriorisk fornuftindsigt, 
den såkaldt metafysik"33 og dermed uvedkommende for 
videnskaben.

Betegnelsen "p o sitiv ism e" blev indført af den franske filosof A. C om te i 
1830 'rn e som  betegnelsen  for den opfattelse, at v idenskaberne skal anven
de en fæ lles m etode, som  ud fra det positivt givne, dvs. det erfaringsbase- 
rede, skal finde frem  til un iverselle årsagssam m enhæ nge. A lle spekulatio
ner over hensigt eller form ål må udelades, eftersom  de hører h jem m e i 
m etafysikken og ikke i v idenskaben. V idenskaben bør holde sig til det posi
tive, det der givet er inden for vor ræ kkevidde -  de egentlige fakta. Vi kan 
højst nå til en vis forudsigelse af den allernæ rm este frem tid : A t vide for at 
kunne forudse for at kunne handle, således form ulerede C om te det m ulige, 
det p ositive.34

D enne videnskabsopfattelse var forbundet med en forestilling om  vid en
skabelig erkendelse som  grundlag for en m ere rationel styring af produkti
on og sam fundsliv , herunder ved hjælp af retssystem et.

C om te fik speciel betydning ved at foreslå denne erkendelsesm etode, når 
det gæ lder om  at forstå sam fundet, og herved blev Com te grundlæ gger af 
den sociologiske videnskab, som  han opfattede som  en slags sam fundsfysik. 
Talrige forskere satte sig siden for at finde, hvilke love for sam fundet der 
faktisk lader sig påvise.

Kendskabet til natur- og samfundslove skulle altså bruges til at 
forudsige fremtidige hændelser og kunne dermed også give 
vejledning om, hvordan man skal styre, hvis man vil fremkal
de bestemte tilstande i fremtiden, herunder en bestemt dom- 
stolspraksis. Der er således en sammenhæng mellem en positi
vistisk videnskabsopfattelse og en teknokratisk planlægnings- 
og styringstænkning.

33. A lf Ross: O m  Ret og Retfæ rdighed 1953, s. 82.
34. Erik Lund m.fl.: De europæ iske ideers historie, K øbenhavn 1963 s. 309.
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Tilsvarende er det forståeligt nok, at positivismen ansås for 
en nyttig videnskabelig tilgang inden for retsvidenskaben, idet 
forudsigelighed med hensyn til retsafgørelser som en del af det 
retssikkerhedsbegreb, der blev aktualiseret under retsstaten, 
og som stadig er aktuelt, blev centralt ved retlig virksomhed. 
Ross motiverer da også i sin bog Om Ret og Retfærdighed sine 
betragtninger ud fra ønsket om i størst muligt omfang at kun
ne forudsige dommeres adfærd og domsafsigelser.

Positivismens anvendelighed er endvidere accentueret af, at 
den muliggør den operationalitet, som er vital for retssyste
met. På sin vis kan man spørge, om det ud over en bestemt 
tidsånd er sammenhængen mellem retsvidenskaben og rettens 
anvendelighed i praksis, der er med til at legitimere positivis
mens popularitet.

Inden for de retsvidenskabelige kredse har diskussionerne 
om den rette metode fortrinsvis drejet sig om positivisme over 
for naturret.

Naturretten synes at have haft mange indhold gennem 
tiderne, dog med det fælles, at der uden for den positive ret, de 
retsregler, der på det aktuelle tidspunkt vedtages og hånd
hæves af magthaverne, "eksisterer et overordnet normssy
stem, som kan være avgjørende for vår forståelse og anvendel
se av de rent formelle rettsregler og som kan supplere og om 
nødvendigt trenge til side de positive rettsregler, så langt de 
kommer i konflikt med disse grunnlæggende normerne."35

Diskussionen positivisme kontra naturret inden for retsvi
denskaben synes at tjene et legitimeringsformål: Med hvilken 
ret kan man anvende regler og påtvinge andre afgørelser i hen
hold hertil? Hvad retfærdiggør en sådan anvendelse? Vil det 
forhold, at Folketinget har vedtaget lovene, være tilstrække
ligt, eller skal højere kræfter påkaldes?

Spørgsmålene synes umiddelbart at skulle besvares diame
tralt forskelligt, alt efter om en positivistisk eller naturretlig

35. David D oublet & Jan Fridthjof Bernt: Retten og Vetenskapen, 2. udg., 
Bergen 1993, s .117. Ifølge Doublet: Rett, V itenskap og Fornuft, Bergen 
1995 s. 328 har den positivistiske videnskabs idealers overlevelse i høj
ere grad grund i m anglende selvrefleksion end et bevidst m etodisk 
valg.
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observans anlægges. Ved nærmere granskning synes de to ret
ninger imidlertid at have det tilfælles, at de påberåber sig et 
legitimeringsgrundlag, som ligger uden for individet, hvad 
enten dette er videnskabens objektive entydighed eller den 
guddommelige kildes ophøjethed. Herved tilsløres det hand
lende individs indflydelse på og ansvar for de trufne valg.

Denne tilsløring gælder for så vidt for samtlige aktører, 
såvel parter som retsudøver, og giver en umiddelbar beretti
gelse af rettens anvendelse, uafhængig af konteksten. Som 
anført af Doublet er andre anvendelses- og videnskabsteoreti- 
ske forudsætninger ej heller umiddelbart påkrævet i den prag
matiske håndtering af retsspørgsmål. Spørgsmål af denne art 
kræver en metodisk selvrefleksion, som først bliver frempro
vokeret, når retsvidenskaben som videnskab konfronteres med 
udviklingen blandt de øvrige videnskaber.36

3.2 Hermeneutik
Ikke alle jurister tilslutter sig imidlertid -  og de seneste år vel 
stadig færre -  enhedsvidenskaben som anvendelig på sam
fundsforhold, ligesom den enkelte aktørs rolle bringes stadig 
mere i fokus.37 Dette sker bl.a. inden for hermeneutikken.

Den hermeneutiske opfattelse afviser idealet om enhedsvi- 
denskab, idet den hævder, at der må gælde andre videnskabs- 
kriterier og metoder, når man studerer menneskelige fænome
ner, fordi mennesker og fysiske fænomener adskiller sig væ
sentligt ifølge deres natur. Endhedsvidenskaben ville derfor 
ikke medtage fænomener, der kan føres tilbage til menneskers 
subjektive liv, såsom motiver, hensigter, sociale normer, følel
ser, planer, gensidige forpligtelser og lignende.38

Hermeneutik er derfor en fortolkningslære, hvor det histo

36. David D oublet, Bergen 1995 s. 329.
37. 1 sæ rdeleshed m å her næ vnes Peter H øilund: Den forbudte R etsfø lel

se, K øbenhavn 1992, som  har skabt heftig debat, se f.eks. D alberg-Lar- 
sens anm eldelse af Den forbudte Retsfølelse i Juristen 1993 s. 42-43 
sam t Peter Blum e: N aturrettens genfødsel -  om  retsdogm atik og etik, 
i TfR  1993b s. 447-73.

38. Jfr. H eine A ndersen (red.): Videnskabsteori og m etodelæ re, Frede
riksberg 1994, s .154.
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riske og samfundsmæssige helhedsperspektiv er metodisk 
afgørende. I dette helhedsperspektiv ligger fortiden og samti
dens normer og værdier nedfældet som referencestørrelser.39

H erm eneutik kom m er af det græ ske herm eneutikos og betyder fortolk
ningskunst eller fortolkningslæ re.

H erm eneutikken eller fortolkningsvidenskaben40 hviler på den antagelse, 
at en tekst er skabt af et subjekt, og at en fortolkning derfor må indebæ re, at 
m an rekonstruerer den subjektive tilstand hos tekstens ophavsm and. D ette 
gæ lder ikke blot teologiske og hum anistiske tekster, hvor herm eneutikken 
oprindeligt udvikledes i forsøg på at fastlæ gge betydningen af overleverede 
tekster, m en tillige politiske og jurid iske tekster. For de jurid iske teksters 
vedkom m ende har fortolkningsm etoden udtrykt et behov for at nå frem  til 
fæ lles og entydige fortolkninger af, hvad ophavsm anden til en tekst har haft 
til hensigt at udtrykke.

I løbet a f 1800-tallet søgtes herm eneutikken udstrakt til også at gæ lde 
sam fundsvidenskaberne i forbindelse med disses vækst. H erm eneutikken 
kom  derved til ikke blot at vedrøre tekster, dvs. sprogligt form ulerede ytrin
ger, m en tillige handlinger, sociale norm er og kulturelle m ønstre.

D agens brug af herm eneutikbegrebet i forskellige videnskabsteoretiske 
sam m enhæ nge er den filosofiske herm eneutik, således som  denne er blevet 
form uleret a f H ans-G eorg G adam er, bl.a. i W ahrheit und M etode fra I9 6 0 .41

Ifølge den herm eneutiske m etode er sproget og handlingerne altså m eget 
m ere end et m iddel til at m eddele sig, idet fæ nom enerne ikke kan skilles fra 
den verden, der tales om eller handles ud fra. Er ordet f.eks. upræ cist, når det 
ikke står i nogen sam m enhæ ng, bliver det tilsvarende præ cist, når det siges 
i sin  sæ tning, og sæ tningen bliver sagt i en bestem t situation.

H eine-A ndersen anvender W eber som  et -  m åske noget usæ dvanligt -  
eksem pel på brug af fortolkningsvidenskaben.

I den protestantiske etik og kapitalism ens ånd udviklede M ax W eber iføl
ge H eine-A ndersen en m etodeopfattelse, som  til forståelse af sociale fæ no
m ener stiller krav om  en fortolkning af det subjektive m eningsindhold bag 
fæ nom enet. W eber kom binerede således to tankesæ t i sam fundet, hhv. den 
protestantiske etik og kapitalism ens ånd, og form ulerede den tese, at Refor

39. Se Bernt og D oublet 1993 s. 140, sam t denne afhandlings Kapitel 17.
40. H eine A ndersen kalder i ovennæ vnte bog herm eneutikken for for

tolkningsvidenskaben, H eine A ndersen (red.) 1994 s. 158.
41. H ans G eorg Gadam er: W ahrheit und M etode, Tübingen 1960, Truth 

and M ethod, New Y ork 1984. Se i øvrigt Bernt og D oublet: N orsk Retts
teori m ellem  Retspositivism e og nynorm ativism e, i Retlig Polycentri, 
K øbenhavn 1993 s. 140.
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m ationen i kraft af den æ ndring af den religiøse tro, som  herved udbredtes 
fra 1500-tallet og frem efter, var med til at bane vejen for den m oderne kap i
talism e.42

Eksemplet fra Webers sammenkædning af de to tankesæt er 
interessant -  stadig ifølge Heine-Andersen -  idet det illustrerer 
en udvikling i det videnskabelige metodegrundlag fra positi
visme til hermeneutikken. Eksemplet er imidlertid samtidig 
specielt relevant i denne sammenhæng, fordi der i nærværen
de bog opstilles en antagelse om, at udvikling i mønsteret for 
konfliktbehandling ikke blot er en udvikling i en tom form, 
men at formen afspejler en udvikling også i indholdet og der
med i de underliggende normsæt. Den tilsvarende menings- 
sammenhæng med en udvikling af andre konfliktløsningsmu
ligheder kan muligvis ses i sammenhæng med det paradigme
skift, som er igangsat inden for naturvidenskaben, som bl.a. 
har medført interesse for Østens filosofi, herunder for andre 
overvejelser om fællesskab.43 Dette spørgsmål berøres i 
afhandlingens Del V.

Der kan naturligvis forventes den indvending ud fra en 
positivistisk tradition, at observationen af grundlaget for ænd
rede konfliktløsningsmønstre retter sig mod noget subjektivt 
oplevet og ikke mod noget objektivt observerbart, hvorfor sel
ve fortolkningen også må blive subjektiv. Den kan ikke korri
geres og kontrolleres på samme måde, som hvis man bygger 
på noget objektivt.

Jeg vil imidlertid heroverfor hævde, at fortolkninger såvel 
som tekster er subjektive. Det er derfor både muligt og nød
vendigt at overvinde og gradvis eliminere de forskelle i for
tolkninger, der bunder i individuelle og kulturelle skel med 
hensyn til erfaringer og værdiorienteringer. Disse skel kan 
nemlig i virkeligheden være udtryk for en form for fordomme 
eller forudindtagede opfattelser af det emne, man studerer 
som følge af begrænsninger i erfaringsbaggrund eller som føl
ge af, at de oplevelser og billeder, der er præget og filtreret af

42. O m  eksem plet i detaljer se H eine A ndersen (red.) 1994 s. 158ff.
43. Se herom  bl.a. Fritjof Capra: Fysikkens Tao, K øbenhavn 1981 og sam 

me: Vendepunktet, K øbenhavn 1986.
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egen forestillingsverden, bliver usynlige for det pågældende 
menneske.44

Målet med fortolkningsprocessen er således at overvinde 
det stigma, som afvisning af hermeneutikken indebærer, og 
opløse disse fordomme gennem en dialog og gensidig kritik.

Man kan endvidere hævde, at gyldigheden af den pågæl
dende tese om kausalsammenhæng mellem nye konflikt- 
løsningsmåder og ændrede etiske regler og værdier bør testes 
efter de forskrifter, der er udviklet i den empirisk analytiske 
videnskabsteori. Fortolkning og forståelsen af handlingernes 
subjektive meningsfuldhed skulle således ikke ses som et alter
nativ til den positivistiske kausalforklaring, men alene som et 
supplement, en metode, hvormed man kan få ideer til hypote
ser om kausal sammenhæng.

Den "virkelige" videnskabelige afhandling ville herefter be
stå i udarbejdelse af empiri baseret på mange og udførlige 
spørgeskemaundersøgelser, interview, observationer af de in
volverede aktører, eksempelvis mæglere, dommere, advokater 
og almindelige borgere.

En sådan undersøgelse vil utvivlsomt være interessant og i 
høj grad kunne tænkes som værende et næste projekt. Imidler
tid vil jeg med samme ildhu kunne hævde, at selv om en sådan 
statistisk sammenhængsanalyse ikke er irrelevant, er den på 
den anden side ikke altafgørende for vurderingen af gyldighe
den af fortolkninger af den meningsmæssige sammenhæng.

Hvis tesen er, at mægling skulle udtrykke respekt for indi
videt og selvbestemmelse og empirien viser, at f.eks. også de, 
der tror på isoleret egennytte og magtudøvelse, tilslutter sig de 
nye konfliktløsningsmetoder, ville dette ikke anfægte fortolk
ningen af sammenhænge mellem disse konfliktløsningsmeto
der og nye værdier, men man ville derimod have behov for at 
forstå, hvorfor det også kan være subjektivt meningsfuldt for 
magtudøvere at benytte sig af mægling.

I forskellige varianter gennem afhandlingen tages diskussi
onen om magt og mægling op, idet det fremhæves, at mægling 
i sin "rene" form er fralæggelse af egennyttig magtudøvelse.

44. Se Thomas Højrup 1989 s. 21.



Afgrænsning og metode 53

Samtidig klargøres det, hvorledes mægling måske netop af 
denne grund er et let offer for egennyttig udnyttelse.45

Det er blevet fremhævet, at debatten om positivismens eller 
hermeneutikkens betimelighed, som har kunnet vare ved helt 
ind i dette årti, ikke engang først og fremmest skyldes, at der er tale 
om fagligt komplicerede emner. Den skyldes især, at emnerne 
befinder sig på et så fundamentalt plan, at de griber ind i 
anskuelser og værdielementer, der er vigtige i samfundet i 
almindelighed. Som nævnt har den positivistiske opfattelse 
historisk været forbundet med et teknokratisk, styringsoptimi- 
stisk samfundsideal. Den fortolkningsvidenskabelige metode 
genfindes snarere i vor dagligdags opfattelse.

"I et større perspektiv kan m an derfor øjne en sam fundsm æ ssig eller kultu
rel m odsæ tning bag striden m ellem  positivism e og fortolkningsviden: M od
sæ tningen m ellem  på den ene side den teknokratiske, instrum entaloriente- 
rede rationalitetsform , der er forankret i m agtstrukturer i v irksom heder, 
offentlige bureaukratier og ekspertkulturer -  og på den anden side den 
hum anistiske, kom m unikativt orienterede fornuftsform , der i højere grad er 
typisk i fritidslivet, fam ilien og i kunst og lignend e."46

Det er netop dette modsætningsforhold, som synliggøres ved 
sammenligningen mellem konfliktbehandling ved domstole 
og udenretlig mægling, hvor mægling netop karakteriseres 
ved fravær af eksperter og tilstedeværelse af en "humanistisk, 
kommunikativt orienteret fornuftsform".

Det er derfor også modsætningsforholdet, som berettiger 
anvendelse af de to videnskabelige retninger, idet mægling 
anskuet alene ud fra en positivistisk synsvinkel udgør en an
omali.

Den hermeneutiske metode begrænses imidlertid ikke til 
studier af mægling. Metoden er tillige anvendelig som nævnt 
på juridiske tekster og også på domstolenes afgørelsesmåde. 
Hermeneutikken kan således bidrage med en strukturel for
klaring af sammenhænge mellem fortolkningens forudsætnin
ger og selve fortolkningen.

45. Eksem pelvis K apitel 13.
46. H eine A ndersen (red.) 1994 s. 162-63.



54 Kapitel 1

O fte ses hos såkaldt positivister en større intolerance over for andre viden
skabelige retninger, herunder herm eneutikken, end om vendt. Intolerancen 
er im idlertid  netop en logisk konsekvens af det positivistiske v idenskabssyn, 
som  på et dualistisk fundam ent anskuer en tilgang enten som  rigtig eller for
kert. Skulle positivisten således åbne sig for andre v idenskabelige retninger, 
ville dette (indtil disse i deres helhed var accepterede) i positivist-sprog for
udsætte, at den anden (de andre) ville væ re rigtige, hvorved positivism en 
bliver "fo rkert". Dette er forståeligt nok uacceptabelt.

I diskussionen inden for retsvidenskaben øjnes forankring i 
lignende divergenser.

D oublet frem hæ ver, at herm eneutikken understreger forholdet m ellem  den 
fr ie  d iskurs, der drejer sig om  rets værdier, og den bundne d iskurs, der ved 
rører retsregler, sam t at den herm eneutiske strukturforklaring har som  sit 
prim æ re form ål at forklare sam m enhæ ngen m ellem  de to d iskurser som  et 
valg af to forskellige betragtningsperspektiver på de regler, der regulerer 
forholdet m ellem  sam fundets m edlem m er, m ellem  offentligt organ og indi
vid og m ellem  forskellige offentlige organer.47

3.3 Kritisk teori
De metodiske overvejelser i forbindelse med udfærdigelse af 
denne afhandling er imidlertid ikke gjort med diskussion af 
enhedsvidenskaben over for hermeneutikken. To elementer 
formuleret i den kritiske teori skal medinddrages.

For det første spørgsmålet om værdineutralitet. Positivis
men og den empirisk-analytiske videnskabsteori har betonet 
kravet om værdifrihed som forudsætning for at opnå objektiv 
og gyldig viden. Værdineutralitet er også fremhævet som en 
grundlæggende norm inden for samfundsvidenskaberne.48 
Heroverfor mener den kritiske teori, at det i virkeligheden er 
adskillelsen mellem vurdering og videnskab, der er udtryk for

47. D oublet 1995 s. 62ff.
48. D iskussion på tilsvarende grundlag fandt sted m ellem  Peter Blum e i 

hans opposition ex auditorio til Frederik H arhoffs d isputatsforsvar 
den 25. juni 1993, idet H arhoffs introduktion af en etisk norm  ifølge 
Blum e nødvendigvis resulterer i subjektiv tilfæ ldighed/væ rdirelati
vism e. Blum es afstand mod et eksplicit væ rdisæ t må forstås som  en 
opfattelse af den vedtagne juras tilnæ rm elsesvise væ rdifrihed. Se tilli
ge Blum e i TfR  1993 s. 447-73.
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ideologi, fordi den er illusorisk og tilslørende. Opfattelsen har 
sammenhæng med den adskillelse af ret og moral, som bl.a. 
har været forfægtet af Ross.49

Kritisk teori har ordet "k ritisk " i sin betegnelse, fordi den indeholder en 
videnskabsopfattelse, der indebæ rer, at sam fundsvidenskaben nødvendig
vis kom m er til at forholde sig kritisk til de sam fundsforhold, den under
søger. Karl M arx kan opfattes som  en repræ sentant for denne v idenskabs
opfattelse (m åske grundlæ gger), idet hans hensigt med studier af p rod ukti
onsforholdene var at bidrage til forståelse for sam m enhæ nge m ellem  
arbejdskraften anskuet som  vare og kapitalisternes m ulighed for via ejen
dom sret til produktionsm idlerne at kunne tilegne sig denne vare. H erudover 
havde M arx im idlertid også et andet form ål, nem lig via forståelsen for sam 
m enhæ nge at m edvirke til æ ndring af sam fundsforholdene, in casu de kapi
talistiske produktionsforhold.

G odtager m an M arx' teori om  produktionsrelationer, vil man næ sten 
autom atisk være tilbøjelig til også at forholde sig kritisk til den kapitalistiske 
sam fundsform .

Den kritiske teori bliver altså samfundets måde at tænke over 
sig selv på. Således indgår samfundsanalysen i selve den sam
fundsudvikling, som den handler om, hvilket er den viden- 
skabsteoretiske grundopfattelse, som den moderne kritiske 
teori bygger videre på.

Denne afhandlings tese om, at konfliktbehandling ikke blot 
kan anskues som en tom form, udtrykker en opfattelse af, at 
adskillelse mellem form og indhold er en illusion. I lighed med 
den kritiske teori vil en forståelse af disse sammenhænge nød
vendigvis/forhåbentlig bidrage til refleksioner, som vil øge 
muligheden for at kunne handle i forhold til sine mål. Opfatter 
mægleren f.eks. sin virksomhed som andet end teknik, og som 
bærer af bestemte værdier såsom ægte kommunikation og reel 
medbestemmelse, vil en institutionalisering af mæglings- 
udøvelse, f.eks. i form af tilknytning til domstolene, indebære 
så store risici for, at værdierne lider skade, at ideen muligvis 
må opgives.

Det andet element formuleret i den moderne kritiske teori, 
som anvendes i denne afhandling, er medinddragelse af det 
latente subjektive niveau.

49. Jfr. Ross 1953, især § 12.
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Hermeneutikken tager udgangspunkt i, at folks livsverden, 
deres subjektive billeder af den sociale verden, indeholder 
nøglen til forståelse af sociale handlinger og hændelsesforløb. 
En udtømmende forståelse af sociale handlingsforløb kan iføl
ge denne metode opnås ved at fortolke og sammenføje til et 
meningsfuldt hele det, der allerede findes i folks bevidsthed, 
idet den sociale verden er den samme som helheden af de 
oplevelser af den, som findes i bevidstheden hos de enkelte 
aktører. Deltagersynsvinklen bliver dermed den relevante 
metodemæssige angrebsmåde.

Imidlertid er ikke alle mekanismer og sammenhænge som 
styrende for folks handlinger bekendte for disse. Til tider sty
res faktiske handlinger og hændelsesforløb af billeder, som 
ved nærmere granskning forekommer falske eller mangelful
de. Nøjes man i dette tilfælde med den deltagerorienterede 
metode, vil undersøgelsen blot reproducere de illusioner, som 
findes hos deltagerne. For at undgå dette må man forlade den 
rene deltagersynsvinkel og gå over til en tilskuersynsvinkel for 
at søge efter andre mekanismer og sammenhænge.

Man bevæger sig altså fra det manifeste til det latente 
niveau, som defineres ved at indeholde en række mekanismer 
og træk, som er uerkendt af aktørerne.50

Den kritiske teori forkaster ikke hermed den fortolkningsvi- 
denskabelige metode til fordel for den empirisk-analytiske 
position med iagttagelser fra en tilskuerposition, men søger at 
bibeholde både deltagersynsvinklen og tilskuersynsvinklen, 
fordi de begge anses for nødvendige for at opnå en udtøm
mende forståelse for den sociale virkelighed.

Baggrunden herfor er den antagelse, at alt socialt liv grund
læggende rummer både et subjektivt og et objektivt plan, af 
Habermas karakteriseret som hhv. livsverden og systemver
den.51 Systemet omfatter altså de sociale processer og hændel
sesforløb i samfundet, som er styret af anonyme mekanismer 
og lovmæssigheder, hvoraf nogle vil være erkendt af aktører
ne, andre ikke erkendt eller ikke erkendt fuldt ud.

50. H eine A ndersen (red.) 1994 s. 188.
51. Jürgen H aberm as: Theorie des kom m unikativen H andelns l+II, Frank- 

furt/M  1981.
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Den kritiske teori får herved til opgave at undersøge, om 
der forekommer sådanne anonyme systemmekanismer, som 
fører til tilslørende virkelighedsbilleder hos aktørerne, og som 
derved muligvis medfører handlinger, som, dersom virkelig
hedsbillederne var anderledes, ville være blevet ændret.

Det er indlysende, at legitimiteten og dermed styringsmu
ligheden svækkes i takt med, at retlige afgørelser antages, også 
motiveret af subjektive værdier og hensigter.52

For en ordens skyld skal jeg her frem hæve, at der bag næ rvæ rende bog ikke 
ligger den antagelse, at jurid iske argum entationer kan forklares alene ud fra 
kendskab til dom m erens subjektive forhold, idet der som  påpeget a f G old
schm idt utvivlsom t er noget fæ lles og typisk ved dom m eradfæ rd og 
retsm yndigheders adfærd i det hele taget.53

Den kritiske teori søger altså både at anvende deltager- og til
skuervinklen, både den subjektiverende livsverdensforståelse 
og den objektiverende systemmekanismeforklaring, både her
meneutisk meningsfortolkning og empirisk-analytisk årsagsa
nalyse. Den tager så at sige forestillingen om tilblivelsen af 
vores livsverden på ordet. Som Wittgenstein udtrykker det: 
"(Men) mit verdensbillede har jeg ikke, fordi det har overbe
vist mig om dets rigtighed; heller ikke, fordi jeg er overbevist 
om dets rigtighed. Derimod er det den overleverede bag
grund, hvorpå jeg skelner mellem sand og falsk."54 Godtages 
udsagnet, kan man af dette slutte, at historier eller fortællinger 
ligger til grund for den menneskelige identitet.

Konfliktbehandling, som er emnet for afhandlingen, anses i 
alle former som en proces, der er styret af hhv. indsigt og inten
tion. Det er derfor nødvendigt, at de, der beskæftiger sig med 
konfliktbehandling, må kunne forholde sig hertil. Dette forud
sætter/or det første, at intentionen eller meningen ikke udeluk
kes, og fo r  det andet, at intentionen begrebsliggøres og søges 
tematiseret.

52. Se tillige Peter Blum e, TfR 1993 s. 447f.
53. Jfr. V em er Goldschm idt: Retlig A dfæ rd 1, K øbenhavn 1957 s. 186 og 

denne afhandlings Kapitel 15.
54. Ludvig W ittgenstein: O m  vished, Å rhus 1989 (oversæ ttelse fra Ü ber 

Gew issheit, Å rhus 1969).
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På et lidt mere jordnært plan vil disse videnskabsteoretiske 
overvejelser anvendt på afhandlingens emne se således ud: 
Konfliktbehandling ved domstolene sker efter en fortrinsvis 
positivistisk model med basis i en forestilling om værdineutral 
ret og retsudøvelse. Tvisten kan derfor behandles løsrevet fra 
sin sammenhæng, og resultatet, som nås, vil være dualistisk i 
den forstand, at en part enten har ret eller uret. I overensstem
melse hermed vil beskrivelse og behandling af tvister ved 
domstolene kunne begrænses til beskrivelser af teknik.

Konfliktløsning ved mægling er kontekstafhængig i den for
stand, at parternes livsverden er et aktivt led i processen, lige
som parternes forståelse og accept af problem og løsning 
understreger samspillet mellem de implicerede faktorer.

Herved bliver det langt vanskeligere at nå frem til enten/ 
eller-løsninger, idet problemet opløser sig i samspillet, hvor 
det ene handlingstræk accentuerer det andet.

Imidlertid er det netop afhandlingens intention at sammen
ligne domstolsvirksomhed med mægling. Herved opnås den 
spejling og gensidige inspiration til øget forståelse, som er 
potentialet i disse forskellige former for konfliktbehandling. 
Ved at anvende, hvad antropologer kalder en defamiliariserings- 
strategi,55 er det hensigten ved hjælp af det anderledes, her 
mægling, at stille spørgsmål ved det mere kendte, domstolene. 
I denne bevægelse bliver det ukendte kendt og det kendte i 
samme bevægelse ukendt, og implicitte former for viden af- 
dækkes.

Strategien berettiger, at forskellige videnskabelige metoder 
bringes i anvendelse, f.eks. at mægling også beskrives som ren 
teknik, og at domstolsbehandling også beskrives som produkt 
af implicitte normer og ideologier.

De videnskabelige metoder, som bringes i anvendelse, aner
kendes således som supplerende hinanden, og den valgte me
tode bestemmes af det, man ønsker at undersøge, dvs. objektet 
samt vinklen herpå.

For så vidt angår den anvendte empiri er afhandlingen 
opbygget ud fra en vekselvirkning mellem teori og empiri.

55. Se G eorge E. M arcus og M ichael M.J. Fischer: A nthropology as C ultu
ral Critique, C hicago og London 1986 kap. 6.
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Emnet er valgt på baggrund af en indsigt erhvervet ad mange 
kanaler fra privatlivets sfære over jurist-/advokat- og tera
peutuddannelse til studier af og arbejde med konfliktløsning 
også i fremmede kulturer. Såvel afdækning som udvikling af 
teorien i afhandlingen er foregået som en proces, hvor teori 
lægges ned over indhøstede erfaringer; der udføres interview 
og observationer, yderligere teori nødvendig for forståelse ind
hentes etc.

Teoridannelsen som proces indebærer, at teori ikke bliver 
logisk deduceret fra a priori forestillinger, men at teori kom
mer fra data og systematisk oparbejdes i relation til dataene 
under forskningsprocessen. "Approachen" bliver herved fæ
nomenologisk.56

56. Se B. G laser & A. Strauss: The D iscovery of G rounded Theory, San 
Francisco 1967.



Kapitel 2 
Analyseparametre i processen

1. Indledning
Forudsigelighed med hensyn til domsafsigelser er som nævnt 
af største betydning for retskulturen. Såvel teoretikere som 
praktikere forsøger sådanne forudsigelser ud fra kendskabet 
til lovgivning, retspraksis, retsvidenskabelig teori osv., eller 
med andre ord hele den normative retlige ideologi. Dommeren 
må have opnået en ekspertstatus, som giver mulighed for at 
afsige den "rigtige" afgørelse. Anderledes i mæglingen, hvor 
kravet til mægleren ikke retter sig mod mæglingens resultat, 
men imod dens forløb, hvor mæglerens "ekspertise" retter sig 
mod processen.

De to former for konfliktbehandling har tilsyneladende for
skellige mål og synes således umiddelbart vanskeligt sam
menlignelige.

Det er derfor nødvendigt at introducere et ideal for kon
fliktløsning, som kan udgøre den størrelse, hvoropad de to 
praktiske former for konfliktbehandling kan spilles. Idealet vil 
blive søgt defineret i dette kapitel.

Hvad enten konfliktbehandling foregår ved domstole eller 
mægling, baseres den på en eller anden form for udveksling af 
information, som kan danne grundlag for enten afgørelse eller 
aftale. Udvekslingen vil være betinget af relationen mellem 
aktørerne og være præget af, i hvilket omfang der eksempelvis 
foreligger et magtforhold imellem disse. Med andre ord bliver 
ikke bare parternes rolle og indbyrdes relationer, men tillige 
sproget og den arbejdsmæssige metode centrale for forståel
sen.

Disse elementer vil blive beskrevet i kapitlet med henblik på 
videre diskussion igennem afhandlingen. Bag ved de opstille
de parametre ligger overvejelser om, hvori ægte kommunika
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tion består. Disse vil blive introduceret i kapitlet og diskuteret 
i afhandlingens afsluttende teoretiske sammenfatning.

2. Idealet
Skal idealet for en konfliktløsning opstilles, er det nødvendigt 
at klargøre målet for, hvornår konfliktløsningen er lykkedes. 
Et sådant mål er naturligvis individuelt, hvorfor forsøg på at 
opstille generelt anvendelige kriterier på forhånd synes en 
umulig opgave. Ikke desto mindre vil der i det følgende med 
henblik på videre diskussion blive opstillet 5 kriterier, som i 
vekslende styrke er indbyrdes relaterede fra individ til indi
vid og måske tillige fra sag til sag, og som i alt fald i denne 
afhandling hævdes som kriterier for en vellykket konflikt
løsning.

Kriterierne henter inspiration bl.a. fra demokratibegrebet, 
som i Hal Kochs udlægning, om end begrebet udtrykker en 
samfundsvinkel, er knyttet til individets evne til at løse kon
flikter på en konstruktiv måde. Det hedder hos Hal Koch i 
Hvad er Demokrati:1

"Demokrati lader sig ikke indeslutte i en formel. Det er ikke et 
system eller en lære. () Det er ikke en sejr, som er vundet, men 
en kamp, som stadig går på. Det er ikke et én gang opnået 
resultat, men en opgave, som stadig skal løses på ny. Frem for 
alt er det ikke en lære, der kan doceres, og som man i en hån
devending kan tilegne sig eller gå over til. Det er en tankegang, 
en livsform, som man først tilegner sig derved, at man lever 
den igennem i det allersnævreste private liv, i forhold til fami
lie og naboer, derefter i forholdet udadtil i større kredse, i for
holdet til landsmænd, og endelig i forholdet til andre nationer
-  på hvilket sidste punkt verden endnu ikke har set ret meget 
til demokratiet" (s. 12).

"Det drejer sig om et sindelag, der skal bibringes hvert nyt 
slægtled. Derfor er det folkelige oplysnings- og opdragelsesar-

1. Hal Koch: H vad er D em okrati?, 3. udg. K øbenhavn 1960, genoptrykt 
1981.
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bejde nerven i demokratiet" (s. 13). "Det drejer sig ikke om 
politiske læresætninger eller om de rette anskuelser. Det afgø
rende er et folkeligt ord, en opbyggende tale, som kan være 
med til at skabe et menneskeligt fællesskab, som kan klar
lægge livet og dets kår for os -  både enkeltvis og i vor folkeli
ge, politiske sammenhæng" (s. 15). "Når to, tre eller flere -  
muligvis et helt folk -  skal træffe en afgørelse om fremtiden 
eller fastlægge love for deres indbyrdes samkvem, kan man 
være nogenlunde sikker på, at der vil opstå uenighed. () Der 
opstår således konflikter, () mellem hinanden, og derfor må 
man finde en løsning på konflikten. I det store hele findes der 
kun to veje til at finde denne løsning: 1) man kan slås sig til ret
te, hvilket vil sige, at det bliver den stærkeres vilje som råder 
(), 2) man kan tale sig til rette, hvilket vil sige, at man gennem 
samtale mellem de stridende parter søger at få sagen alsidigt 
belyst, og at de samtalende parter virkelig bestræber sig for -  
det må ikke glemmes -  gennem samtalen at nå til en rigtigere 
og rimeligere forståelse af konfliktens problem. Dette er demo
krati. Det er samtalen (dialogen) og den gensidige forståelse og 
respekt, som er demokratiets væsen" (s. 16).

"D em okratiets væ sen er nem lig ikke bestem t ved afstem ningen, m en ved 
sam talen, forhandlingen, ved den gensidige respekt og forståelse og ved den 
heraf frem voksende sans for helhedens in teresse" (s. 23). "M en  der, hvor sin 
det er åbent og respekten for de andres synspunkter og hensynet til helhe
dens interesse er levende, der vil m an netop gennem  det frugtbare m øde og 
den oprigtige debat kunne nå resultater, som  aldrig nås, hvor den ene part 
står alene og suveræ nt dikterer (s. 24). A chilleus, A gam em non og børnene i 
børnevæ relset væ lger den nem m ere vej: at slås sig til rette. Det går som  regel 
nogenlunde gesvindt, og når kam pen er forbi, er sagen virkelig ordnet: m an 
tåler ikke, at den overvundne part mukker. () O g så opdager m an ikke, at 
m an fuldstæ ndig har narret sig selv. O pgaven var jo  den at finde den rigtige 
løsning på konflikterne (s. 27). H er har m an im idlertid ikke beskæ ftiget sig 
med konfliktens problem , m en i stedet konstateret, hvem  der var den stæ r
keste, og slået fast, at når han var den stæ rkeste i kam pen, var hans m ening 
også den rigtige. For et nogenlunde norm alt tæ nkende m enneske er det 
im idlertid lidet indlysende, at der her er nogen som  helst sam m enhæ ng m el
lem  præ m is og konklusion" (s. 28).

Evnen til at løse konflikter konstruktivt kan ud fra denne
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beskrivelse opfattes som tilegnelse af en kulturkompetence, en 
færdighed på linie med at læse og skrive.

De 5 kriterier for en ideel konfliktløsning vil herefter se ud 
som følger:

1. Imødekommelse a f  forventninger
Hvorvidt en konfliktbehandling er vellykket, kan hævdes at 
afhænge af de forventninger, de involverede parter nærer til 
proces og/eller resultat. Kriteriet kan imidlertid ikke stå alene, 
da det ikke udelukker tilfælde, hvor negative forventninger er 
blevet bekræftet. Forventning som kriterium må derfor sup
pleres med

2. Tilfredsstillelse a f  behov
En konfliktbehandling, som imødekommer en parts vigtigste 
behov, vil utvivlsomt medvirke til at opleves som tilfredsstil
lende. Vanskeligheden ved kriteriet ligger i at afdække, hvori 
disse behov består. Kriteriet kan således opfattes som snævert 
og sættes lig med en parts påstand -  eller bredt, hvorved en 
parts underliggende behov afdækkes.

3. Bevarelse eller genoprettelse a f  relation
Uanset om en parts formulerede påstande eller erkendte 
behov imødekommes til fulde, vil en konfliktbehandling, der 
samtidig indebærer afbrydelse eller ødelæggelse af relationen 
mellem parterne, ikke kunne karakteriseres som vellykket. 
Hver af parterne kan i og for sig umiddelbart føle sig fuldt til
fredse med situationen og ikke på nogen måde have ønske om 
en fortsat relation. Modsætningsforholdet indeholder imidler
tid potentiale for en ny eller fortsat konflikt, hvorfor dette kri
terium er nødvendigt.

4. Medansvar
Et kriterium, som tillægges afgørende betydning, er oplevel
sen af at have indflydelse på eget liv. Kriteriet er et værdig- 
hedskriterium, der bekræfter den enkeltes valgmuligheder. 
En afgørelse, der via domstolene påtvinges en part, kan inde
bære mulighed for følelse af medansvar, enten i form af 
anvendelse af retten til appel eller i form af afkald på appel
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under forudsætning af, at afkaldet sker som en total accept, 
ikke nødvendigvis af afgørelsen, men af beslutningen om 
afkald på appel. Er accepten ikke til stede, vil afkaldet udtryk
ke en resignation, som i et eller andet omfang vil hæmme par
ten fremover, og afgørelsen vil derfor ikke kunne karakterise
res som vellykket.

5. Meningsfuldhed
Dette kriterium kan -  i øvrigt ligesom samtlige de foregående
-  anskues både i lille og stor målestok. Det kan f.eks. være 
meningsfuldt at have medvirket til at løse et konkret problem, 
såsom hvordan nabostøjen håndteres. Selv om det umiddel
bart kan være vanskeligt at forstå, hvorfor en konflikt har fået 
netop den udgang, som den har, kan processen endvidere 
have lært en part redskaber, som kan bidrage til løsning af 
fremtidige konflikter. Processen får således et fremadrettet 
perspektiv og giver mening derved, at partens ressourcer er 
øget.

Herudover har de anvendte ressourcer, menneskelige som tid 
og økonomiske, betydning. Disse vedrører imidlertid ikke 
løsningens substans og er derfor subsidiære i forhold til de 
nævnte kriterier.

Som det fremgår, tillægges partens "indre" virkelighed 
betydning for, hvorvidt en konflikt er løst tilfredsstillende. Den 
indre tilfredshed har imidlertid betydning også for samfundet, 
idet den bidrager til forebyggelse eller hindring af andre uhel
dige måder at håndtere konflikter på.

Betydningen af den indre virkelighed gør dog ikke den ydre 
virkelighed ligegyldig. Rammerne for behandling af konflikter 
samt den måde, konflikter håndteres på, kan bidrage til at van
skeliggøre eller lette processen for parten.

Det er ud fra disse 5 elementer, konfliktbehandling ved 
domstole og mægling vil blive vurderet i afhandlingen.

2.1 Kriteriernes anvendelse ved domstole og mægling
I Hvorfor Demokrati sammenfatter Alf Ross demokratiet som 
en styreform, der "giver Menneskene Maksimum af Frihed for  
Fremmedherredømme, Frihed fo r  aandeligt Fortryk (fremhævelse i
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original), specielt politisk Ytringsfrihed, og Frihed fo r  Angst 
(personlig Frihed, Retssikkerhed)."2

Ross fremhæver, at det forhold, at enhver, der berøves sin 
personlige frihed, omgående skal stilles for en dommer, for at 
det i lovlige former kan prøves, om der efter loven er rimeligt 
grundlag for at fængsle ham, ikke i sig selv giver nogen græn
se for, under hvilke betingelser en frihedsberøvelse kan være 
hjemlet. Alligevel fremhæver Ross den processuelle garanti 
som værende af fundamental vigtighed, idet loven langt van
skeligere end den enkelte administrationsakt lader sig kor
rumpere.3

"Loven maa i alle Forhold have en vis Resonans i Folkets Retsbevidsthed (s. 
217) ... Ud fra dem okratiske Synspunkter maa R etssikkerheden væ re en 
uom gæ ngelig N ødvendighed. Den er nem lig Garantien f o r  den politiske Frihed  
(Ytringsfriheden) ... Den personlige Frihed er Retssikkerhedens H jørnesten, 
m en fra dette Centrum  straaler Ideen ud til alle andre Livsforhold. Enhver 
Regelløshed, enhver V ilkaarlighed rum m er en Trusel mod Borgernes A uto
nom i, en Fare for M isbrug af Statsm agten. Retssikkerhedens Ideal om fatter 
derfor ogsaa det Englæ nderne kalder "the rule o f  law" d.v.s. den Tanke, at al 
Forvaltning udøves i Henhold til forud fastsatte Retsregler og efterfølgende 
K ontrol for D om stolene. Politi, Priskontrol, M inisterier og alle andre adm i
nistrative O rganer er ikke Paver af egen M agtfuldkom m enhed, m en T jenere 
til O pfyldelse af Folkerepræ sentationens D irektiver. D eres M yndighed over 
for Borgerne er fastsat og begræ nset ved Lovens alm indelige Regler og de 
maa som  enhver anden staa til A nsvar for deres H andlem aade over for de 
uafhæ ngige D om stole" (s. 218).

Domstolene er altså ikke i sig selv demokratiske institutioner. 
Men fungerer de som led i et folkestyre, med en folkevalgt 
lovgivende forsamling, vil domstolenes funktion, når der 
anlægges et eksternt perspektiv, som en del af magtfordelings- 
læren være at vogte demokratiet og opretholde orden uafhæn
gigt af den lovgivende og udøvende magt.

Anlægges et internt perspektiv, kan domstolenes funktion

2. A lf Ross: H vorfor D em okrati, K øbenhavn 1946 s. 218.
3. Ross 1946 s. 216.
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siges at være demokratisk i den forstand, at der i alt fald for
melt sikres lighed for loven for alle landets borgere, og ude
mokratisk forstået som ikke-medbestemmelse, ikke personlig 
meningsfuldhed, om end funktionen dog findes legitim på 
grund af accept af det eksterne demokratis spilleregler. I takt 
med stadig mindre politisk (fælles)bevidsthed kan overbevis
ningen om domstolenes legitimitet dog begynde at svækkes.

Ud fra et eksternt perspektiv er mægling derimod udemo
kratisk, fordi det netop bryder med normligheden og neutrali
serer domstolenes ordensfunktion, men internt er mægling 
overvejende demokratisk på grund af medbestemmelse, kon
sensus etc.

På denne baggrund kan man spørge, om det overhovedet er 
acceptabelt at anvende samme succeskriterier for konfliktbe
handling ved hhv. domstole og mægling.

I afhandlingen er dette fundet acceptabelt af to grunde: For 
det første fordi domstolenes virksomhed de seneste år er kom
met under betydeligt pres. Dette pres er -  om overhovedet, da 
tilsyneladende -  kun i meget begrænset omfang kommet 
oppefra i form af lovgivningsinitiativer om begrænsning af 
domstolenes virksomhed.4 1 bestræbelser på at opnå større for
ståelse for udviklingen bliver det altså nødvendigt på det mere 
indholdsmæssige plan fra et nedefra (eller internt) perspektiv 
at undersøge, hvori presset kan bestå. En sådan undersøgelse 
kan kun foretages, dersom der søges opstillet parametre for, 
hvad succeskriterier på individplanet kunne være for konflikt
løsning, og vurdere de konfliktbehandlingsformer, der er til 
rådighed ud fra disse kriterier.

For det andet ville en decideret kortlægning af behovene for 
alternativer til domstolene kun kunne foretages, dersom reelle 
mæglingsalternativer rent faktisk forelå. Det er op ad en eksi
sterende domstolsmodel, man måler det mulige domstolsbe- 
hov, men det er (fortrinsvis) op ad en fiktion (eller vision), man 
måler behovet for alternativer. Derfor er det nødvendigt at 
vende sig til udlandet, hvor alternativerne er etableret, for at 
søge inspiration for, hvad behovet i Danmark kunne være.

4. Om lovgivningsinitiativer etc. henvises til Kapitel 8.
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Eftersom udviklingen her (eksempelvis i USA og Norge)5 har 
vist, at domstolene til en vis grad er søgt udvidet med elemen
ter fra mægling eller suppleret med egentlige mæglingstilbud, 
har dette bekræftet ikke blot det acceptable i men tillige nød
vendigheden af at sammenligne de to konfliktbehandlingsfor
mer.

3. Fra lægmand til ekspert
Eftersom sammenstillingen af domstolsbehandling og 
mægling bl.a. vil ske ud fra en vurdering af nødvendigheden 
af eksperters medvirken, er en (foreløbig) definition af eks
pertbegrebet nødvendig. Definitionen vil siden blive diskute
ret i afhandlingens afsluttende del.

3.1 Den juridiske profession
Jurister bliver af og til opfattet som generalister og ikke som 
specialister. Generalitetsbegrebet dækker en antagelse om, at 
de færdigheder, jurister via deres studium -  og efterfølgende 
praksis -  opnår, vil være generelt anvendelige uanset sagsty
per og arbejdsområde.

Beskrivelsen af jurister som generalister er underordnet 
beskrivelsen af professionsbegrebet, som i Dalberg-Larsens 
udlægning omfatter en særlig gruppe af erhvervsudøvere med 
langvarig uddannelse på akademisk niveau med monopol på at 
udføre visse arbejdsopgaver og med en høj grad af intern kon
trol med overholdelse af fagetiske normer.6

Den særlige ekspertise, som tilegnelsen af en profession 
indebærer, overlader udøverne en stor frihed til selv at bestem
me, hvordan deres arbejde konkret skal udføres. Friheden kan 
dog kun for den juridiske professions vedkommende udfoldes 
inden for bestemte rammer for juridisk tænkning, der mulig
gør den virkelige juridiske form for selvstændighed.7 Herom 
henvises til afsnit 4.

I almindelig sprogbrug anvendes termen "ekspert" for den

5. Jfr. Kapitel 9.
6. D alberg-Larsen: Lovene og Livet, 1994a s. 97.
7. D alberg-Larsen 1994a s. 9 8 ,112 .
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person, som via analytisk-rationel beslutningstagning handler 
på områder, hvor han/hun er særlig kyndig.

Analyse og rationalitet er ifølge denne ekspertopfattelse 
ophøjet til at udgøre funktionsområder, som er vigtigere end 
erfaring og intuition.

3.2 Mægling som profession
Som hovedregel afvises, at mægleren behøver specialindsigt i 
konfliktens substans. I stedet fremhæves behovet for mægle
rens evne til at formidle kommunikation og generelle løsnings
modeller. Mæglingsvirksomhed må derfor karakteriseres ved 
fravær af ekspertise i traditionel forstand, idet hovedvægten 
lægges på intuition, kreativitet og empati.

4. Juristens og mæglerens metode
Ekspertbegrebet er imidlertid ikke blot et spørgsmål om rolle, 
men også om den metode, eksperten anvender. For juristen er 
denne udmøntet i den såkaldt juridiske metode, som adskiller 
sig radikalt fra mæglerens "metode", den aktive lytning.

Dalberg-Larsen søger i Lovene og Livet at sammenfatte for
skellige bud på "juridisk tænkemåde" og fremhæver, at denne, 
som indlæres gennem studiet, omfatter at skelne det "væsent
lige" fra det "uvæsentlige", at fortolke en juridisk tekst og at 
argumentere på en bestemt måde, når man skal begrunde, 
hvorfor bestemte retstilfælde skal afgøres på en bestemt måde.8 
Som Ross udtrykker det, "den virksomhed, der består i at kom
me fra den almindelige regel til den konkrete afgørelse".9

Oplæring i disse færdigheder karakteriseres af nogle som 
"selvstændig juridisk tænkning"10, af andre som oplæring i at 
indordne sig og opgive sin selvstændighed og lade sig påføre 
skyklapper, der slører ens virkelighedsbillede.11

Mæglerens "metode" har ikke som formål at skelne relevant

8. D alberg-Larsen 1994a s. llO f.
9. A lf Ross: O m  Ret og Retfæ rdighed, K øbenhavn 1953 s. 129.
10. Se f.eks. S. Iuul, A. Ross og J. Trolle: Indledning til Retsstudiet, K øben

havn 1986 s. 22f.
11. Se f.eks. O le Krarup: Den jurid iske virksom hed, K øbenhavn 1987, s. 

99f.
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fra irrelevant, men derimod ved aktiv og effektiv lytten at re
spondere adækvat til indholdet af og intentionen med beskeden.

Forskellen i metode er naturligvis dikteret af forskelle i de 
opstillede mål, som for juristen er at nå frem til en korrekt 
afgørelse, for mægleren at opnå en aftale, parterne finder god.

5. Sandheden og det narrative
Den juridiske metodes skelnen mellem relevant og irrelevant 
samt med Ross' ord "trangen til at foregive, at retsudøvelsen er 
en simpel deduktion ud fra objektivt givne retsregler uden 
nogen vurderende stillingtagen fra dommerens side"12 har 
sammenhæng med positivismens påstand om værdinihilisme 
og dermed med tilliden til, at det også inden for human- og 
samfundsvidenskaberne er muligt at nå frem til en objektiv 
sandhed.

Mæglerens metode, derimod, knytter sig til hermeneutik
kens forståelse for fortællingens betydning og dermed det sub
jektive element.

For en umiddelbar betragtning er afstanden mellem (natur) 
videnskaben med den klassiske ekspertopfattelse og historie
fortællingen afgrundsdyb. Selv om en videnskabelig forklaring 
kun er blevet mulig takket være dannelsen af et kunstigt sprog, 
som er udledt og afledt af et oprindeligt førvidenskabeligt 
sprog, kan det ikke i sig selv være forkert, at denne forklaring 
frigør sig fra sin oprindelse for overalt, hvor den anvendes at 
indsætte abstrakte systemrelationer i stedet for de fortalte 
historier. Man kan med andre ord ikke uden videre grunde 
(natur)videnskaben på historierne, når denne videnskab netop 
er blevet til ved afvisning af disse historiers relevans som for
klaringer, og man kan ikke påtvinge naturvidenskabsmanden 
kontekstnødvendighed, når han selv hævder, at alt hvad han 
har brug for for at bringe orden i sin tilværelse, er videnskabe
lig og teknisk information.13 Dette kræver en bevisførelse.

Peter Kemp påtager sig i bogen Det Uerstattelige en sådan 
bevisførelse. Ved hjælp af en beskrivelse af hændelsesforløbet

12. A lf Ross 1953 s. 182.
13. Se Peter Kem p: Det U erstattelige, En teknologietik, V iborg 1994 s. 68.
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omkring Seveso-katastrofen14 og myndighedernes beskrivelse, 
der formåede at forandre problemet om sundhed og helbred til 
et spørgsmål om skadeserstatning, gør han rede for, at sand
heden om Seveso ikke kan udtrykkes uden det narrative 
sprog. Seveso-historien kan (mindst) fortælles med tre forskel
lige slutninger, den, hvorefter katastrofen blev afværget, og 
myndighederne forandrer problemet om sundhed og helbred 
til et spørgsmål om skadeserstatning, en anden, som beskriver 
hændelsesforløbet som sundhedsfarligt både for umiddelbart 
ramte og kommende generationer. En tredie slutning på histo
rien, som både forudsætter, at en katastrofe faktisk blev afvær
get, og at uheldet ikke var så harmløst, som myndighederne 
forsøgte at gøre det til, kunne være, at beretningen er en advar
sel til den kemiske industri om at tage sikkerhedsforanstalt
ningerne alvorligt og forebygge fremtidige ulykker.15

Det forhold, at historien kan gives (i alt fald) tre slutninger, 
forudsætter, at den fortælles på (mindst) tre forskellige måder. 
Sandheden kan derfor ikke udtrykkes uden det narrative 
sprog, og dette gælder, uanset om det er den praktiske hold
ning til videnskab og teknologi eller juridiske forklaringer, der 
behøver beretningerne.16

Narrativiteten erkender derfor såvel historiernes kontekst
afhængighed som dennes betydning for valget af de pågæl
dende historier. Mæglingens frigjorthed fra fastlagte normer 
gør det -  i modsætning til inden for retsudøvelsen -  muligt at 
acceptere narrativiteten og lade parterne selv forhandle sig 
frem til den beskrivelse, som de finder mest fyldestgørende, og 
som derfor kan danne grundlag for deres aftale om en tilfreds
stillende løsning.17

14. Giftudslip fra fabrik i N orditalien i 1976. Fabrikken var placeret i 
tæ tbebygget om råde, og udslippet forårsagede (risiko for?) forgift- 
ningskatastrofe.

15. Peter Kem p 1994 s. 75f.
16. Peter Kem p 1994 s. 77.
17. Eva Sm ith beskriver i Vidnebeviset, K øbenhavn 1986 s. 46ff percepti- 

onspsykologers udgangspunkt, at m an kun kan tale om  subjektive 
opfattelser af v irkeligheden og således ikke om  et objektivt hæ ndel
sesforløb. D er er altså paralleller m ellem  denne opfattelse og narrati
viteten anvendt i mægling.
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6. Kommunikation og magt
Kommunikation opfattes ofte som udveksling af information, 
hvor aktiviteten ligger hos taleren, og lytterens rolle er passivt 
at modtage den afgivne information. Denne form for kommu
nikation er karakteristisk for domstolsprocessen, hvor der stil
les såkaldt lukkede spørgsmål. Det er ikke den adspurgte, der 
afgør, hvad det relevante svar er, men derimod spørgeren, som 
skal anvende den indhentede information til et ganske bestemt 
formål, nemlig at nå frem til en juridisk korrekt løsning. Spør
geren, dommeren, har således i sin magt at gøre den adspurg
te til et objekt for den proces, som ligger i den juridiske meto
de.

Den kommunikative proces inden for mæglingen har deri
mod som mål at tage form af ægte dialog. I korte træk kan det 
essentielle i denne kommunikationsform beskrives som en 
kamp, i hvilken man ikke søger at tilintetgøre den anden ved 
at gøre denne til objekt for eget mål, men på en og samme tid 
at kæmpe mod sig selv og mod den anden for sandheden.181 
denne konfrontation sker en gensidig skabelsesakt, som 
bekræfter, at intet menneske er eller har den eneste sandhed, at 
der altid findes andre mennesker og andre sandheder.

Men konflikten markerer også, at man ikke kan stoppe ved 
denne konstatering, men må gå videre og kritisk relatere de 
forskellige sandheder til hinanden i form af en konflikt. Kom- 
munikationsfællesskabets dialog indebærer, at jeg ikke kan 
ignorere den anden eller reducere den anden til mig selv, og jeg 
kan heller ikke overse behovet for en ansvarlig stræben efter 
sandhed og fornuft. Konfliktperspektivet får i denne sammen
hæng en afgørende betydning for, at kommunikationsåbenhed 
ikke leder til relativisme. Den ægte dialog vil i detaljer blive 
drøftet i afhandlingens afsluttende del, hvortil henvises.

18. Se Bengt Kristensson Uggla: Kom m unikation på Bristningsgränsen, 
Stockholm  1994 s. 89 med henvisning til Ricoeurs G abriel M arcel et 
Karl Jaspers: Philosophie du m ystére et philosophie du paradoxe, 
1948 s. 202.
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7. Sammenfatning
Kommunikation er en afgørende forudsætning for, at konflikt
løsning kan blive ideel, som beskrevet i dette kapitels afsnit 2. 
Den efterfølgende udredning angiver parametre for analyse af, 
hvilke forhold der indvirker på kommunikation.

Regelbundetheden, som karakteriserer det traditionelle eks
pertbegreb, giver anledning til magtudøvelse, fordi "dialogen" 
skal indpasses i regelsystemet.

Dialogen vanskeliggøres således under domsforhandlin
gen, som også kan beskrives som en "formbundet mundtlig 
kamp med dommeren som kampleder"19, hvor formålet er at 
vinde, ikke at opnå størst mulig gensidig forståelse.

Lægpersonen, som ikke er belastet af ønsket om regelopfyl
delse, levnes større plads til åben kommunikation. I det 
omfang konfliktbehandlerne udfører regelbundet adfærd, må 
det derfor forventes, at kommunikationen svækkes tilsvaren
de. Man kan måske på denne baggrund lidt provokatorisk 
konstatere, at juristen er ekspert på regler, lægpersonen eks
pert på kommunikation. Dette er udgangspunkt for beskrivel
sen i de følgende kapitler af udviklingen med hensyn til hhv. 
lægfolks og professionelles medvirken i konfliktbehandling 
inden for retssystemet.

Mæglerens rolle er at formidle kommunikation og som 
sådan at "forfine" eller bevidstgøre lægmandens færdigheder. 
Mæglerens træning skal derfor ideelt set bestå i indøvelse af 
sådanne færdigheder, som fremmer kommunikation imellem 
parterne. Disse færdigheder vil næppe være udmøntet i regler, 
men sandsynligvis i retningslinier af mere overordnet karak
ter.

Graden af kommunikation er yderligere en parameter for 
parternes konsensus om det opnåede resultat. Magtudøvelsen 
bringes derfor i fokus, og teknikker til udøvelse/elimination af 
magt vil blive beskrevet og analyseret.

Endelig er regelbundetheden en parameter for fokusering på 
resultatet snarere end på processen. Objektiviteten som sand-

19. U dtrykket anvendtes af H olger Kallehauge på A dvokatsam fundets og 
D om m erforeningens tem adag om Retssikkerhed i civile sager den 
15.11.94 i København.



hedsbegreb i form af regelbundethed snarere end udgangs
punkt i narrativiteten vil derfor yderligere være genstand for 
analyse i det følgende.
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DEL I:

Det er svært at sige sandheden, fo r  ganske vist 

fin d es der kun én, men den er levende og har 

derfor et levende, skiftende ansigt.

Kafka



Kapitel 3 
Historisk redegørelse for ekspert- og 

lægmandsmedvirken i konfliktløsning

1. Indledning
Det danske forligsinstitut,1 som det findes i dag, har sine rød
der flere århundreder tilbage, og tilknytningen til retsvæsenet 
har været af vekslende intensitet gennem tiderne. Opfattelsen 
af, hvilke kvalifikationer forligsmæglerne skulle besidde, til
svarende varieret. Vidnesbyrd om udøvelse af mægling kan 
findes tilbage i danske sagaer, og en historisk redegørelse må 
derfor i denne bog begrænses. Begrænsningen er ud fra for
målet knyttet til, hvornår mægling blev introduceret i retlige 
termer, dvs. ved Danske Lov fra 1684.

Til tider søger historisk analyse at forstå fortiden i lyset af 
nutiden. I dette kapitel søges i stedet nutiden forstået på bag
grund af fortiden i form af den historiske praksis, som har 
udviklet sig. Det historiske perspektiv har således fortrinsvis 
interesse, i den udstrækning det bidrager til en forståelse af 
nutiden og måske giver mulighed for forudsigelse af morgen
dagens behov og mæglingsinstituttets udvikling.

Beskrivelsen er gjort ganske detaljeret, fordi de vekslende 
motivationer, interesser og vurderinger, som ligger bag udvik
lingen, og som giver grundlag for forståelse for lignende over
vejelser i dag, derved tydeliggøres.

I forlængelse af kapitel 2 vil fokus i udredningen være på 
udviklingen i ekspert-/lægmandsmedvirken ved konflikt
løsning samt på mulighederne for aktørernes kommunikation.

1. Institutbegrebet anvendes her som  sam lebetegnelse for alle de fæ no
m ener, der naturligt kan knyttes til udøvelse af forligsvirksom hed, 
dvs. sum m en af procedurer, regler og aktører.
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Udviklingen er beskrevet bl.a. på baggrund af redegørelse for 
regelværket indtil i dag.

Mæglingsfunktionens udvikling som institut baseredes 
oprindeligt bl.a. på opfattelsen af behovet for løsning af kon
flikter så tæt på befolkningen og åstedet for konflikten som 
muligt. Af denne grund indeholder redegørelsen, ud over en 
oversigt over den formelle udvikling, tillige en redegørelse for 
instituttets indre historik og motivation.

Som grundlag for kapitlet er anvendt litteraturstudier samt 
enkelte studier i forligsprotokoller og retsbøger. I foråret 1991 
blev for at afdække omfanget og fremgangsmåden ved for
skellige konfliktløsninger i dagens Danmark foranstaltet en 
spørgeskemaundersøgelse omfattende i alt 25 institutioner 
inkl. de to landsretter og to større og to mindre byretter. 
Undersøgelsens resultater findes som Bilag 1.

2. Mæglingsinstituttets udvikling og baggrund
2.1 Retsgrundlaget
I Christian V.s Danske Lov findes enkelte bestemmelser, der 
foreskriver forligsmægling forud for sagens behandling ved 
dom af visse retstvister, jfr. DL 1-2-15 og 5-2-68, og senere blev 
ved adskillige love mægling ved en offentlig myndighed 
påbudt i visse sager og for visse landsdele, jfr. eksempelvis Fr.
4. juni 1723 § 3, Anordn, f. Vestind., 31. marts 1755 §1 og Bevill. 
f. Store Magleby 13. jan. 1774. Disse spredte bestemmelser blev 
ved Fr. 10. juli 1795 gjort til en almindelig grundsætning, såle
des at "alle civile sager i almindelighed" skulle gøres til gen
stand for tvungen mægling, samt at der til formålet skulle 
oprettes særlige forligskommissioner, ved hvilke mæglingen i 
almindelighed skulle foretages.

Den almindelige forligsmægling i København foregik ved 
en forligskommission, men kunne også foregå ved selve magi
straten. Uden for Købehavn skulle der efter Fr. 1795 oprettes en 
kommission i hver købstad, ligesom der på landet inden for 
det enkelte len skulle oprettes kommissioner, der sikrede, at 
borgerne ikke havde længere end 4 mil til kommissionen. Dis
se bestemmelser bortfaldt ved L. 4. marts 1857, ifølge hvilken 
hver købstad og dens naturlige opland skulle udgøre en for
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ligskreds, og de landsogne, som ikke kunne henlægges til 
nogen købstadskreds, forenes til egne forligskredse med egne 
forligskommissioner.

Undtagelsesvis blev foretagelsen af den tvungne forligs
mægling henlagt til selve de retter, der skulle behandle sagen, 
dersom forligsmægling mislykkedes. Dette gjaldt eksempelvis 
for gæsteretssager, i som uden for København, Fr. 1795 §§ 9 og 
27, Private politisager, Fr. 1795 §§ 10 og 26 samt L. febr. 1863 § 
20 og auktionssager, L 9. april 1891 §§ 15, 19, 27, 41 og 45.

Ved civilretsplejeudkastet fra 1899 (kommissionsudkastet 
til den borgerlige retsplejelov, kapitel XIII2) foresloges at hen
lægge al forligsmægling til retten, jfr. straks nedenfor. Forsla
get blev imidlertid ikke vedtaget, og hovedreglen om forligs
mægling ved forligskommissionerne blev fastholdt ved Rets
plejeloven, L 1916 nr. 90. Loven trådte i kraft den 1.10.1919. 
Forordningen af 10.7.1795 er aldrig formelt ophævet. Skønt 
princippet om kommissionsmægling i civile sager formelt 
bestod, blev det dog kraftigt udhulet af to voksende grupper 
af undtagelser, hvoraf den ene omfattede en lang række tilfæl
de, i hvilke tvungen forligsmægling helt blev afskaffet, mens 
den anden omfattede tilfælde, hvor mæglingen blev henlagt til 
retten.3

Ved lov nr. 209 af 23. juli 1932 indsattes en bestemmelse i § 
269 stk. 3 om, at det ved kgl. anordning kunne fastsættes, at 
der ikke skulle være nogen forligskommission for en retskreds. 
Blev forligskommissionerne ophævet, skulle forligsmæglingen 
foregå ved underretten. Den kgl. anordning skulle alene kun
ne udfærdiges efter indstilling af de pågældende kommunal

2. Det af den såkaldt anden proceskom m ission i 1877 udarbejdede 
udkast til lov om  den borgerlige retspleje bibeholdt i princippet for
ligskom m issionerne, idet man antog at det lå uden for kom m issoriet 
at indføre æ ndringer i reglerne om forligsm ægling.
Derim od stillede den i 1892 nedsatte tredje proceskom m ission, der 
afgav betæ nkning i 1899, forslag om  afskaffelse af forligskom m issio
nerne og henlæ ggelse af den tvungne forligsm æ gling til retten (Kap. 
XIII, §§ 139-144, m otiverne sp. 49).

3. T ilbage blev således (næ sten kun) et stort antal sager, sæ rlig inkasso
sager uden for K øbenhavn, der fortsat skulle passere forligskom m is
sionerne.
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bestyrelser, og blev aldrig brugt.4 Ved Lov nr 220 1952 blev den 
principielle hovedregel om, at tvungen forligsmægling i alle 
borgerlige sager i 1. instans skulle foregå ved forligskommissi
onerne, ophævet.5 Ved lovændringen nedlagdes forligskom
missionerne, ligesom adgangen til at få godkendt udenretlige 
forlig ved retten blev afskaffet.6 Den nugældende Rpl. § 268 
har stort set samme ordlyd som den i 1952 vedtagne § 2 og 
foreskriver, at retten skal foretage mægling i alle civile sager i 
1. instans, medmindre det på forhånd forekommer håbløst. 
Mæglingsforsøg i ankeinstanser er fakultativ.

2.2 Motivationen bag forligelsesvæsenet
Den franske revolutionstids tanker om stat og borger var iføl
ge Ditlev Tamm7 inspirationskilde til dansk lovgivning i 
1790'erne, herunder forordn, om Forligelsesvæsenet af 
10.7.1795. Et centralt element i 1790'ernes reformer var hensy
net til "Borgersikkerheden" eller kravet fra "Retfærdigheden", 
som i ikke ubetydeligt omfang hvilede på principper, som hav
de fundet udtryk i den franske menneskerettighedserklæring.8

Forordn, af 10.7.1795 -  og forordn, om rettens vedbørlige og 
hurtige pleje af 3.6.1796 -  tog sigte på enten at undgå processer, 
eller -  hvor de var uundgåelige -  at sikre deres hurtige forløb.

4. Se Betæ nkning ang. forligsm æ gling i borgerlige retssager (Bet. 1951) s.
11, hvori det anføres, at det efter bestem m elsens oprindelige form ule
ring var tanken, at Justitsm inisteriet eller de pågæ ldende dom m ere 
skulle tage initiativet til nedlæ ggelse a f forligskom m issionerne, m en 
at denne bestem m else blev "om red igeret og svæ kket" i Landstinget, 
hvorefter nedlæ ggelse kun kunne ske efter indstilling fra kom m unal
bestyrelsen. "Bestem m elsen er, bl.a. som  følge af denne æ ndring, 
aldrig blevet anvendt, og den ved det oprindelige forslag tilsigtede 
naturlige afvikling af forligskom m issionerne gennem  en læ ngere peri
ode ikke opnået."

5. Forordningen af 10. ju li 1795 er aldrig form elt ophævet.
6. J.H . D euntzer: O m  Forligsm æ gling i C ivile Sager, 3. oplag, K øben

havn 1898; Stephan H urw itz: Tvistem aal, K øbenhavn 1941 sam t 1965; 
B. G om ard: C ivilprocessen 4. udg., København 1994; Betæ nkning 
1951.

7. Ditlev Tam m : Den danske "C onstitu tion " og den franske revolution, i 
U fR 1989B s. 449-460.

8. Tam m , U fR 1989B s. 451.
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I præmisserne til forordningen fra 1795 hed det, at kongen 
ville se "unødig og bekostelig rettergangstrætte imellem under
såtterne forebyggede", og at forligelsesindretningen skulle træ
de i funktion straks. Hovedårsagen til skabelsen af det ny væ
sen var, at behandlingen af de forskellige civile sager efterhånd
en var en stor belastning for underretterne. En del bestemte sag
styper skulle derfor trækkes væk fra en egentlig domstolsmæs- 
sig procedure og i stedet afgøres i lokale kommissioner.

Ud over besparelses- og effektivitetshensyn lå imidlertid 
også statens interesse i "tilfredse og lykkelige borgere".9 I det 
hele taget appellerede forordningen indtrængende til undersåt
ternes gode vilje og sindelag, hvilket faldt smukt i tråd med den 
omstændighed, at kongen ikke ville unde "trættekære menne
sker" beneficium paupertatis eller beneficium gratuiti til en ret
tergang, førend han havde erkyndiget sig om ansøgerens for- 
ligssindethed under forhandlingerne.10 Samme linie fulgte også 
kommissærernes salærer: At de ikke skulle have noget honorar, 
hvis ikke det lykkedes for dem at forlige sagen.11 Samtidig var 
det en grundtanke for folkene bag forligskommissionernes 
oprettelse, at en parts fremmøde til forligsforhandling ikke 
skulle kunne fremkaldes ved tvangsmidler, således at forliget 
helt igennem skulle bygge på frivillighed.12

9. Se fra etatsråd A.B. Rothes på fransk i 1803 udgivne "M em oire sur l'o- 
rigine et l'organisation des Com m ittés conciliateurs en D annem arc", 
som  udgaves med henblik på at udbrede kendskabet til forligelsesin- 
stitutionen også uden for D anm arks grænser. I skriftet angives med et 
b illede fra læ gekunsten forligskom m issionernes form ål som  forebyg
gelse af processer, således som  det var læ gekunstens opgave at fore
bygge sygdom m e. Bogen er om talt a f Ditlev Tam m  i U fR 1989B s. 
453f.

10. O m  definitioner på beneficium  paupertatis og gratuiti, se K apitel 8 
note 22.

11. Lotte D om bernow sky: Lensbesidderen som  am tm and, K øbenhavn 
1983 s. 191.

12. U dkastet til forligelseskom m issionerne udførtes af Christian Col- 
bjørnsen, som  i årene 1788-1804 indtog en central plads i kancelliet 
som  indehaver af em bedet som  generalprokurator, den em bedsm and, 
der forfattede udkast til nye love, og som  i det hele taget fungerede 
som  regeringens jurid iske rådgiver. Se Ditlev Tam m  U fR  1989B sam t 
Lotte D om bernow sky 1983 s. 187.
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Formålet var at stifte borgerlig fred, altså fred i hele sam
fundet og ikke blot se hver enkelt proces afsluttet. Forligsord- 
ningen var et led i den landsfaderlige, men også formynderi
ske omsorg for den enkelte.13 Som udtrykt af en tysk skribent 
var den danske stats formål "moralischen, hausväterlichen, 
freundschaftlichen Grundsätzen und Tendenzen".14

Den danske ordning var særegen i forhold til de fremmede 
ordninger (den engelske og franske) ved at henlægge forligs- 
forhandlingerne til et organ helt uden for domstolene.

Som begrundelse for processernes store antal henviste et af 
forligelseskommissionens medlemmer, etatsråd A.B. Rothe, til 
dårlige advokater, som forledte parterne til at føre proces. 
Særegent for forligsmyndigheden blev da også, at denne hen
lagdes til et ikke-judicielt organ, der undertiden helt savnede 
juridisk sagkundskab.15 Værdsættelse af lægmændenes evne 
til kommunikation var altså fremtrædende, ligesom herre
dømmet over definition af konflikt mv. fortsat i vidt omfang 
kunne forblive hos parterne.

Efterhånden rykkedes som tidligere beskrevet mæglingen 
stadig mere over i retligt regi, hvilket skete i takt med, at 
betænkelighederne ved forligsmændenes manglende juridiske 
kundskaber øgedes.

I 1899 fremsatte den såkaldt tredie proceskommission som 
nævnt forslag om forligelsesvæsenets afskaffelse. Begrundel
sen var dels praktiske forhold, dels mere principielle betragt
ninger. Bl.a. fandt man forligsmæglingen med overtalelsesfor- 
søg for lukkede døre og med forbud mod bevisførelse angåen
de, hvad der tilstås eller foreslås under mæglingen, såvel 
utidssvarende som i strid med det offentlighedsprincip, som 
skulle gennemføres i retsplejen. Bevægelsen væk fra formyn
deri og omsorg såvel mellem stat og borger som mellem bor
gere indbyrdes over imod en mere rettighedshedsorienteret 
behandling af borgernes tvister var ved at finde indpas.

13. Ditlev T am m  UfR 1989B s. 454.
14. Ditlev T am m  U fR 1989B s. 454.
15. I preussisk og i fransk lovgivning frem hæ vedes også betydningen af 

forlig, m en her var det dom m ere, der var forligsm æ glere som  led i det 
alm indelige retsapparat, se Tam m  UfR 1989B s. 454.
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Det fremsatte lovforslag mødte imidlertid modstand i Rigs
dagen. Erfaringerne havde vist "navnlig på landet og i det hele 
på steder, hvor der kan forudsættes personligt kendskab og 
beslægtet tankegang mellem parterne og forligsmæglerne, at 
mange sager er blevet forligte, som under andre forhold næp
pe ville være blevet det, særlig heller ikke ved retten".16

Da Justitsministeriet i 1937-38 lod foretage en undersøgelse 
af, hvorvidt der kunne være grund til at ophæve forligskom
missionerne, således at forligsmæglingen i alle tilfælde blev 
henlagt til retterne, blev såvel retsplejeudvalget som Den dan
ske Dommerforening forelagt sagen til erklæring. Retsplejeud
valget udtalte, at man ikke fandt tilstrækkeligt grundlag for at 
ophæve forligskommissionerne uden for København, eftersom 
en i 1932 åbnet adgang til at nedlægge kommissionerne ikke 
var blevet anvendt17. Retsplejeudvalgets udtalelse tiltrådtes af 
Dommerforeningen, til trods for at denne tidligere havde 
udtalt, at det var principielt rigtigt at ophæve forligskommis
sionerne og henlægge mæglingen til retterne.18

Imidlertid ytrede adskillige sig offentligt og efterlod det ind
tryk, at de, der til daglig havde med retsvæsenet at gøre -  dom
mere, sagførere, forligsmæglere, altså med andre ord fagperso
nerne -  fandt ordningen utilfredsstillende bl.a. under hensyn 
til, at samfundsforholdene også i relation til retsvæsenet havde 
ændret sig betydeligt siden slutningen af det 18. århundrede.19

16. R igsdagstidende 1901-02, tillæ g B, sp. 2261.
17. O m  retsplejeudvalget af 1947's opfattelse af årsagen hertil, se ovenfor 

note 5.
18. Skr. af 7. m arts 1932, R igsdagstidende 1931-32, tillæ g B, sp. 2749.
19. C.C. H eilesen: O m  Forligsm ægling i borgerlige Sager, U fR 1920B, s. 65- 

68; J.V. Friis-Hansen: N ogle Bem ærkninger om Forligskom m issionerne 
uden for København, UfR 1927B, s. 110-111; G. Svedstrup: Forligskom 
m issionerne, i UfR 1927B, s. 126-128; Johan Jelvard: O m  Forligskom - 
m issionernes Eksistensberettigelse, i UfR 1945B, s. 94-96; H erluf Lud- 
vigsen: Effektiv Forligsm æ gling inden Retssag, i UfR 1947B, s. 63-64 og 
280, "En  Berigtigelse"; Preben Neergaard: Forligsm ægling, i UfR 1947B 
s. 94; J. Thesbjerg: "Sagen henvist til R etten", i UfR 1947B, s. 95-96. 
Ernest H artwig: Om  frivillige Forligs og Vekslers Eksigibilitet, i Juristen 
1939 s. 318-322; B. Fisch-Thom sen: O m  æ ndring af de gæ ldende For- 
ligsregler i borgerlige Sager, i Juristen 1948 s. 25; Karl O le Hansen: N og
le Tanker om Forligsm ægling m.m., i Sagførerbladet 1947 s. 149-150.
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Der syntes at være enighed om, at forligskommissionerne kun 
i alt for ringe omfang formåede at løse deres opgave: at afvær
ge retssager ved at forlige parterne, samt at denne opfattelse 
deltes af publikum, og at den almindelige befolkning ikke hav
de tillid til, at der kunne opnås noget ved møde i forligskom- 
missioneme.

Ved Bet. 1951 blev den herskende skepsis form uleret således, at de psykolo
giske forudsæ tninger for forligsvæ senet -  at m æ glerne ved deres personlige 
kendskab til parterne og deres livsforhold lettere end dom m ere vil kunne 
overbevise parterne om  nytten af afgørelse af deres tvist i m indelighed -  ikke 
læ ngere ansås at væ re til stede, "hv or m æ glerne på grund af befolkningens 
betydelige forøgelse og folks hyppigere flytninger fra sted til sted ikke kan 
have andet end et overfladisk personligt kendskab til parterne, og hvor på 
den anden side det sociale skel m ellem  dom m erstanden og den øvrige 
befolkning ikke længere b estår".20 O g videre: "M edens m enigm and i æ ldre 
tid sjæ ldent havde råd til at antage ju rid isk  bistand, har udviklingen siden 
1795 m edført, at egentlige retssager af betydning nu næ sten altid føres af sag
førere på begge sider, eventuelt således at en ubem idlet part får bevilget fri 
proces med beskikkelse af sagfører. Er der m ulighed for forlig, vil sagfører
ne optage direkte forhandling herom . God sagførerskik tilsiger, at ingen rets
sag anlæ gges, førend m ulighederne for en m indelig ordning nøje er under
søgt, og der tiltræ nges ikke noget m æ glingsorgan til at skabe kontakt m el
lem  parterne eller til at bistå med forhandlingerne. Brister forligsbestræ bel- 
serne, eller er forlig m ellem  parterne på forhånd udelukket, f.eks. fordi de 
ønsker en retsafgørelse i sagen, vil m an næ sten altid vedtage, at forligs
m æ gling ved forligskom m ission skal undlades. Det er derfor nu til dags kun  
undtagelsesvis, at egentlige retstrætter kom m er til behandling i forligskom m issio
nerne, og når det sker, vil forligsm æ glern e norm alt være stillet o v e r fo r  en opgave, 
de ikke magter. N utidens retstvister angår ofte indviklede og om fattende rets
forhold, hvor langvarige forhandlinger m ellem  parterne vil væ re nødvendi
ge for at opnå et resultat, og forligsm æglerne, der sæ dvanligvis ikke er ju ri
ster, vil kun sjæ ldent have m ulighed for at gøre sig gæ ldende som  m æ glere 
under sådanne forhandlinger og yde en indsats til frem m e for forligsm æ ssig 
afgø relse".21

20. Bet. 1951 s. 17.
21. Bet. 1951 s. 21f.



Historisk redegørelse fo r  ekspert- og lægmandsmedvirken i konfliktløsning 85

Da udvalget fremlagde forslag om forligskommissionernes 
afskaffelse, var dette udtryk for, "at det af offentlige, sam
fundsmæssige hensyn er ønskeligt, at processernes antal og 
omfang begrænses, at unødige retssager undgås, og at dom
merne af egen drift skal være virksomme for at mægle forlig 
mellem parterne, når der er mulighed herfor".22 Forslaget blev 
ikke begrundet med økonomiske hensyn, og beregningerne 
over de økonomiske konsekvenser viste da også, at forslaget 
"efter udvalgets opfattelse., i de fleste retskredse ikke (vil) give 
anledning til forøgede udgifter af betydning...", og at "det 
offentlige som helhed hverken (får) overskud eller underskud 
af betydning" ved den foreslåede ændring.23

Hovedbegrundelsen lå altså tydeligvis i opfattelsen af den 
mere kvalificerede og effektive behandling af parternes tvister, 
som domstolene ville udføre ved hjælp af juridisk ekspertise.

3. Forligsvæsenets opbygning og 
forligsmændenes udvælgelse
Forligskommissionerne var i København sammensat således, 
at et medlem var dommer i Hof- og Stadsretten, mens de to 
øvrige medlemmer kom fra magistraten og byens 32 mænd 
(borgerrepræsentanter).

Dommeren udpegedes af retten for 4 år, men han kunne 
genvælges. Hvervet som kommissionsmedlem skulle for hen
holdsvis magistraten og de 32 mænd gå på omgang. Medlems- 
perioden kunne være 1 måned, 1 uge eller for borgerrepræs
entanternes vedkommende enkelte dage, alt efter hvad man 
indbyrdes enedes om.

Ordningen gav altså større indflydelse til den juridiske eks
pertise i kraft af dennes stabilitet i kommissionen end til 
lægpersonerne.

Uden for København skulle magistraten i hver købstad 
foreslå fire eller seks mænd, hvoraf borgerskabet valgte de to 
til forligsmæglere, og amtmanden skulle så ofte som muligt 
være til stede i forligskommissionen. Amtmændene skulle

22. Bet. 1951 s. 28.
23. Bet. 1951 s. 38 f.
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endvidere sørge for, at deres amter blev inddelt i forligs- 
distrikter, nemlig således, at ingen undersåt fik længere end 
fire mils vej til den nærmeste kommission. Amtmanden skulle 
lede kommisionsmjøderne personligt og være opmærksom på, 
at ikke nogen sag blev optaget til virkelig rettergang, før den 
havde været til behandling i forligelseskommissionen. Da hen
sigten var, at menigmand skulle benytte ordningen uden at 
besværes med lange rejser, var det nødvendigt at etablere flere 
forligsdistrikter i hvert amt. I praksis ville amtmanden således 
næppe kunne overkomme at være til stede i alle kommissio
ner, og forordningen modererede da også allerede selv bestem
melsen om hans personlige deltagelse; det var tilstrækkeligt, at 
han indfandt sig i den nærmeste kommission og til de andre 
skulle han beskikke "de dueligste og redeligste herredsfogeder 
eller andre bekendte og retskafne mænd" til at være forligel- 
seskommissærer.

Stillingen som kommissær var et borgerligt ombud, og 
kommissærerne skulle ikke have noget honorar, hvis det ikke 
lykkedes dem at forlige sagen. I øvrigt lønnedes de uden for 
København med gebyrer, hvorimod gebyrerne i København 
tilfaldt det offentlige.24

Endvidere blev det i lovteksten proklameret, at majestæten 
opmærksomt ville følge de personer, der rundt om i landet i 
særlig grad gjorde sig umage for at medvirke til den ny ind
retnings fremgang. Forligelseskommissærer fik stillet kongeli
ge belønninger i udsigt, når de havde fungeret "med uafbrudt 
virksomhed og retskaffenhed" igennem otte år.25

Ved forligskommissionernes oprettelse i 1795 krævedes som 
forligsmægler ved kommissionen i København ikke andre 
egenskaber end de, der allerede krævedes for at indtage den 
nævnte stilling. Dog måtte vistnok sagførere være udelukke
de.26

Hvad angik forholdene uden for København kunne det 
betragtes som en selvfølge, at forligsmæglerne måtte være 
"uberygtede og fuldmyndige mænd" samt kunne læse og skri-

24. Jfr. Forordn. 1795, § 57.
25. Langeland Godsarkiv: 13/3, skr. 25/10-1803.
26. Jfr. Kskr. 4. august 1840.
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ve. I øvrigt krævedes ingen særlige kundskaber, navnlig ikke 
juridisk uddannelse. Dommere, deres fuldmægtige og sagføre
re kunne ikke vælges til forligsmæglere,27 de sidste fordi disse 
kunne have en interesse i ikke at få sagen forligt.

Opfattelsen af det acceptable, måske oven i købet formåls
tjenlige i mæglernes lægmandsfornuft og lokaltilknytning sna
rere end juridiske kundskaber ændredes hen ad vejen, bl.a. i 
forbindelse med overvejelser om, hvorvidt forligskommissio- 
nerne kunne anses som en integreret del af retssystemet.

Samtidens retslærde var uenige om dette spørgsmål: Såle
des udtrykte J.D. Hansen i prisopgave til Det juridiske Fakul
tet fra 18 1 828, at væsenet burde regnes for en integreret del af 
den danske rettergangsproces, og begrundede dette stand
punkt med en personlig forestilling om, at der fandtes en vis 
portion juridiske kundskaber hos de folk, der bestyrede kom
missionerne. A.S. Ørsted angav desværre ikke nogen klar 
plads i systemet for forligelseskommissionerne eller nogen 
klar definition heraf, men konstaterede, at forligelsesinstituttet 
fik sin klemte plads mellem det etablerede retsapparat og det 
administrative maskineri. Han mente ej heller, at kommis
særerne repræsenterede den just overvældende juridiske eks
pertise. Disse folk kunne derfor næppe belære de stridende 
parter fyldestgørende, og de kunne næppe hjælpe de striden
de meget med at overskue, hvilket udfald deres sag ville få, 
hvis den måtte overgives til almindelig rettergang. Ifølge 
Ørsted bestod kommissærernes "kald" derimod i at kunne 
"berolige lidenskaberne og give parterne lejlighed til ved et 
forlig at erholde de samme fordele, som de ved at søge dom 
måtte få på en bekostelig måde."29

27. Jm skr. 1. febr. 1881 (nr. 20).
28. N yt Jurid isk A rkiv Bd. 27. Ø rsteds anm eldelse af og kom m entar til 

J.D . H ansen: U dviklingen af den preussiske og den danske Proceslov
givnings forskellige G rundsæ tninger med H ensyn til D om m erens 
D eltagelse i Processen. Foranlediget af den ved Det jurid iske Fakultet 
for A aret 1818 udsatte Prisopgave, om talt i D om bernow sky 1983 s. 
199.

29. N yt Jurid isk Arkiv, Bd. 27, Ø rsteds anm eldelse af J.D . H ansens 
afhandling ovenfor note 28; D om bernow sky 1983 s. 199.
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U dtalelserne bør sam m enholdes med det forhold, at det danske dom stolssy
stem  siden 1600-tallet var tredelt, med ordinæ re underretter, landsting og 
K ongens retterting (fra 1660 (Enevæ ldens Indførelse) H øjesteret). A lle køb
stæ der havde to førsteinstansdom stole: Byting og rådstueret. Bytinget blev 
ledet af byfogeden, m ens rådstueretten udgjordes af borgm estrene og råd- 
m æ ndene. U den for købstæ derne fandtes to dom stole: H erredsting og bir- 
keting. B irkefogeden blev udpeget af godsejeren ; indtil 1700 var det en af b ir
kets bønder, derefter kunne dom m eren fra tid til anden besidde en vis ju ri
d isk uddannelse. H erredsfogeden blev i m ange århundreder udpeget blandt 
de lokale bønder. Ikke før slutningen af det 18. århundrede var det alm inde
ligt, at herredsfogeden havde ju rid isk  uddannelse, og fra 1821 skulle han 
have latinsk ju rid isk  em bedseksam en.30

Fra lovændringen i 1857 udgjorde hver købstad med dens 
naturlige opland en forligskreds. Det ene medlem af kommis
sionen valgtes af kommunalbestyrelsen, det andet af amtsrå
det, men hvis der til kredsen intet landdistrikt hørte, valgtes 
begge forligskommissionærer af byrådet. De landsogne, som 
ikke kunne henregnes til nogen købstadskreds, forenedes til 
egne forligskredse, og for dem valgtes begge medlemmer af 
vedkommende amtsråd.31 Valget skete for et tidsrum af 6 år, og 
valget var (stadig) at anse for et borgerligt ombud, således at 
den valgte var pligtig til at modtage valget, medmindre han 
mindst 6 år havde beklædt stillingen, eller der forelå gyldige 
grunde til at undslå sig. Forligsmæglerne lønnedes (fortsat) 
uden for København med gebyrer, som blev højere, når forlig 
blev opnået32 og gebyrerne tilfaldt i København (stadig) det 
offentlige.33

Ved Rpl. fra 1916 § 269 stk. 2 opretholdtes den ved lov af 4. 
marts 1857 foreskrevne ordning, hvorefter landet inddeltes i 
forligskredse med forligskommissioner, der skulle bestå af to 
medlemmer valgt af de kommunale myndigheder. Ved kgl. 
anordning kunne det dog fastsættes, at der ikke skulle være

30. Se om  ju rid iske kandidater, Lotte D om bernow sky 1983, isæ r s. 105f.
31. Jfr. Jm skr. af 23. m arts 1861 og (nr. 92) 23. m arts 1871.
32. Jfr. Forordn, a f 10. ju li 1795 § 55, Plakat 6. april 1827 § 1, Lov af 4. m arts 

1857 § 7.
33. Jfr. Forordn, af 10. ju li 1795 § 57, Plakat 26. juni 1817, 6. apr. 1827 1, Lov

4. m arts 1857 7 og Jm skr. 22. juni 1877 (nr. 133).



Historisk redegørelse fo r  ekspert- og lægmandsmedvirken i konfliktløsning 89

nogen forligskommission i bestemte retskredse, Rpl. 269 stk. 1 
litra g og 268 stk. 2 litra d. For Københavns område virkede en 
særlig forligskommission, jfr. Rpl. 269, stk, 1. Efter at mæglin
gen i alle byretssager blev henlagt til byretten, skulle den 
nævnte kommission kun behandle mægling i københavnske 
landsretssager.

Skulle forligsmæglingen undtagelsesvis foregå ved retten, 
måtte det i almindelighed være den samme ret, som skulle 
dømme i sagen. Dette var dog med undtagelse af landsretssa
ger, hvor forligsmæglingen og også sagens forberedelse fore
gik ved underretten. Der ansås ikke at opstå særlige spørgsmål 
om rettens sammensætning, kompetence eller habilitet til at 
foretage mæglingen, idet de almindelige regler om sagsbe
handlingen fandt anvendelse.34

Under behandling af ændring af retsplejeloven blev i 1908 
foreslået at ændre formuleringen i lovens § 246, hvorefter en 
forligsmægler, forinden han begyndte sin virksomhed, skulle 
"afgive en Erklæring på Ære og Samvittighed om at ville med 
al mulig Nidkærhed og Redelighed efter bedste Evne og Over
bevisning søge at befordre villig og mindelig Overenskomst 
mellem Parterne i de Sager, som indkomme for ham." Ifølge 
forslaget skulle "Erklæring .... Samvittighed" ændres til "højti
delig Erklæring efter en Justitsministeren fastsat Formular".35

Overgangen fra forligsmændenes status som medborgere til 
embedsmænd er åbenbar.

I forbindelse med arbejdet på at få forligskommissionerne 
afskaffet indhentede udvalget bag Bet. 1951 oplysning om for
ligsmæglernes uddannelsesforhold og aldersfordeling. Af 
1951-bet. bilag 9 fremgår således, at de 260 mægleres erhverv 
opgjort pr. 31. december 1948 spændte over alt fra borgme
stre/byrådsmedlemmer over kordegne til gårdejere og hånd
værkere. Aldersfordelingen er nok så interessant, idet 70% var 
over 60 år, og 30% over 70 år, heraf 8 over 80 år gamle.

Efter forligskommissionernes afskaffelse i 1952 og hen
læggelse af al forligsmægling i civile sager til domstolene er en

34. O m  forligsm æ glingens genstand henvises til afsnit 5.2.
35. Betæ nkning XXXIX over Forslag til Lov om Rettens Pleje, R etsplejere

form en 1906-08, Tillæ g B (153) spalte 2434.
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forudsætning for mæglerens/dommerens virksomhed natur
ligvis besiddelse af den juridiske embedseksamen. Ansættel
sen ophører senest ved det fyldte 70. år.

For god ordens skyld skal det bemærkes, at samtlige for
ligsmæglere ved Fr. af 10.7.1795 var mænd, (kvinder var jo 
ikke myndige).36 Ved forligskommissionernes nedlæggelse i 
1952 var landet inddelt i i alt 93 provinsretskredse.37

3.1 Habilitet
Hvis en af kommissærerne selv var part i en forligssag, skulle 
han efter Fr. 1795 vige sit sæde, og hans medkommissær kun
ne vælge, om han ville udføre sagen alene eller udpege en 
"god mand" som hjælper. Var én af kommissærerne beslægtet 
med én af sagens parter, skulle han derimod i kommissionen 
forhøre sig hos den anden af sagens parter, om vedkommende 
havde noget at indvende; hvis dette ikke var tilfældet, kunne 
kommissæren "vedblive sit sæde, efterdi det kunne være 
muligt, at han som retskaffen og god mand, kunne endog vir
ke med held på sin frænde til at opnå forlig." Det personlige 
element tillagdes altså afgørende vægt.

I forbindelse med den tiltagende professionalisering og 
institutionalisering skærpedes habilitetskravene. Således 
bestemtes i Rpl. 1916 § 269 sidste stk., at en forligsmægler skul
le fratræde, når han stod i noget af de i § 60, 1. eller 2. nævnte 
forhold til sagen eller parterne (interesse i sagens udfald eller 
slægtskab eller svogerskab til nogen af parterne så nær som 
søskendebørn), og at dette endda måtte gælde, selv om ingen 
af parterne rejste indsigelse i den anledning.

I øvrigt fandt reglerne om dommeres specielle inhabilitet 
ikke anvendelse på forligsmæglere. Dersom en forligsmægler 
måtte fratræde på grund af inhabilitet, udførtes mæglingen af 
den eller de andre forligsmæglere alene, eller i forbindelse med

36. Den første kvinde fik ju rid isk  em bedseksam en i 1887, og antallet af 
kv ind elige d om m ere (og derm ed forlig sm æ g lere) u d g jord e pr. 
30.1.1995 67 af i alt 291 dom m ere, jfr. oplysning fra Justitsm inisteriets 
dom stolsafdeling.

37. Bet. 1951 s. 2 4 .1 dag består landet af 84 retskredse inkl. 1 i hhv. G røn
land og Fæ røerne.
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en særlig dertil skikket forligsmægler, jfr. § 269 sidste stk. Der
imod var der ikke efter retsplejeloven således som efter Fr. af 
10. juli 1795 nogen hjemmel til, at en mægler i et sådant tilfæl
de eller i tilfælde af lovligt forfald selv skulle kunne vælge en 
mand til at behandle sagen sammen med sig.

En anden habilitetsproblematik, som ikke tidligere havde 
være fremført, introduceredes i forbindelse med drøftelserne 
om afskaffelse af de særlige forligskommissioner i 1940- 
50'erne. Det blev her fremført, at det var principielt uheldigt, 
at den samme person, som senere skal dømme i sagen, forin
den skal søge at påvirke parterne til at indgå forlig, og at hans 
stillingtagen under forligsforhandlingerne kan få indflydelse 
på hans bedømmelse af sagen, når han senere skal afsige dom, 
og måske også svække parternes tillid til afgørelsens objektivi
tet.38

Denne betænkelighed tiltrådtes ikke af udvalget bag Bet. 
1951, som udtalte, at "erfaringen fra Københavns byret taler 
ikke for, at frygten skulle være berettiget, og i øvrigt rammer 
indvendingen enhver dommermægling i retssager".39

4. Forligsvæsenet
4.1 Forligsprotokoller og retsbøger
Efter Fr. 1795 skulle hver kommission føre protokol over den 
førte mægling. Stiftamtmanden og amtmændende fik tillagt 
overopsynet med forligsdistrikterne og fik visitationspligt 
med hensyn til kommissionsprotokollerne. Hver kommission 
skulle en gang om året fremsende en fortegnelse over de fore
tagne sager til amtet, og amterne skulle inden udgangen af 
januar fremsende beretningerne om virksomheden til kancelli
et. Forordningen pålagde kollegiet at "forelægge kongen sam
me beretninger, på det, at han selv kunne bedømme virknin
gen af denne velgørende lovgivning".

Københavns Forligskommissions protokoller blev indtil 
1848 autoriseret af Danske Kancelli, herefter af Justitsministe
riet.

38. Proceskom m issionsbetæ nkning af 1899, m otiver s. 51.
39. Bet. 1951 s. 25.
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Retsbøgerne, som i dag føres for handlinger foretaget i det 
danske retsvæsen, opbevares i en periode på det relevante 
dommerkontor og herefter i Rigsarkivet.

4.1.1 Forligsprotokollemes indhold
Af de ældste protokoller fremgår, at det store flertal af sager 
drejede sig om økonomiske mellemværender, oftest ganske 
små beløb, dog undtagelsesvis ganske store beløb. Også ægte
skabssager var hyppige, ligesom stridigheder, klager over 
anvendelse af skældsord og fornærmende udtalelser.40

Som indgang til protokollerne anlagde man straks alfabeti
ske registre, som for hele perioden 1795-1953 indeholder oplys
ning om 1) sagens nr. i protokollen, 2) parternes navne (ført 
efter klagerens navn), 3) sagens begyndelsesdato, 4) folio i pro
tokollen, 5) sagens slutdato og 6) afsluttet med eller uden for
lig. Der er fra registrene henvisning til forligsprotokollerne. I 
journalerne over de på de enkelte kommissionsdage behandle
de klager i perioden 1903-53 anføres klagens nr., indleverings- 
dato, parternes navne, klagens årsag, og om sagen er forligt, 
henvist, udsat eller hævet.41

I begyndelsen redegjordes udførligt for klagernes indhold 
og disses behandling for kommissionen. Efterhånden blev pro
tokollerne mere summariske, kun parternes navne nævnes, og 
om sagerne er endt med forlig eller henvist til retslig afgørelse. 
Efter afskaffelsen af forligskommissionerne skulle rets forlig jfr. 
Rpl. 1952 § 270 stk. 1 indføres i retsbogen. Herefter har retsple
jeloven ikke stillet krav om, at forliget underskrives af parter
ne eller af deres repræsentanter.42 En underskrift af forligets 
tekst kan dog efter omstændighederne gøre dets betydning

40. H arald Jørgensen: Thi Kendes For Ret, Rigsarkivet 1980, s. 200.
41. K øbenhavnske Politi- og D om sm yndigheder II, Forligskom m issionen 

i K øbenhavn 1795-1953, Foreløbig arkivregistratur udgivet a f Lands
arkivet for Sjæ lland m m ., K øbenhavn 1976.

42. Jfr. W .E. von Eyben: D om m ertilkendegivelser, K øbenhavn 1987 s.
114. Krav herom  stilles derim od i H usdyrvoldgiftsloven nr. 94 af 15. 
m arts 1939 § 5 stk. 6 og i L andvæ sensretsloven, Lovbkg. nr. 133 af 6. 
m arts 1970 § 27 stk. 4. Efter svensk ret skal forliget stadfæ stes af ret
ten ved dom , jfr. Sven Larsson: Förlikning i Tvistem ål, U ppsala 1958 
s. 94 ff.
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klar for parterne og bidrage til at undgå senere strid om, hvor
vidt der er indgået forlig, eller om dettes indhold.43

Dommertilkendegivelser, som i øvrigt jfr. nedenfor pkt. 8 
ikke har direkte hjemmel i retsplejeloven, men som ofte ligger 
til grund for indgåede forlig, skal ej heller indføres i retsbogen.

4.2 Sagsmængde
I henhold til Fr. 1795 stillede centraladministrationen krav om 
indberetning af de forligte sager, men forlangte dog kun oplys
ninger om sagernes antal, ikke deres karakter. Det var forligs- 
mæglingsmetodens nyttevirkninger i almindelighed, der blev 
spurgt om.

Af en statistik i A.B. Rothes bog fremgår, at der i årene 
under indførelsen af forligskommissionerne i Danmark i en 3- 
årsperiode behandledes 25.521 sager, mens der i den tilsvaren
de periode umiddelbart efter indførelsen af forligskommissio- 
ner kun behandledes 9.603 sager.44

Ved system atisk gennem gang af forligsprotokoller har Lotte D om bernow - 
sky kunnet konstatere, at forligsprocenten i årene efter forordningen gene
relt var høj, og dette eksem plificeres med en anbefalingsskrivelse fra greven 
af Frijsenborg, da denne i 1821 ville indstille sine to forligelseskom m issæ rer 
til sæ rlig kongelig belønning: De havde "u fortrø d en t" igennem  m ere end 
otte år behandlet de indklagede tilfælde, hvilket i alt ville sige 722 sager, og 
heraf var det lykkedes at forlige 640. Ca. 88%  af sagerne var altså blevet 
bilagt (I øvrigt havde de gode m ænd i vidt om fang givet afkald på deres 
salæ rer).45

Forligelseskommissionerne blev imidlertid ikke benyttet med 
lige stor hyppighed fra distrikt til distrikt, generelt konstateres 
dog, at der fandt en stigning sted i løbet af perioden 1795-1850 
i antallet af de sager, der fandt vej til forligsmægling som sådan, 
dvs. til mægling enten ved forligelseskommisonerne eller ved 
politiretterne.46

43. B. G om ard: C ivilprocessen 4. udg., K øbenhavn 1994 s. 405. Se tillige 
U fR 1977. 48 H.

44. Jfr. A.B. Rothe: M em oire sur l'origine et l'organisation des com itees 
conciliateurs en D anem ark, om talt af T am m  i U fR 1989B s. 454.

45. Lotte D om bernow sky 1983 s. 209.
46. Lotte D om bernow sky 1983 s. 210.
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Et samlet årligt tal for perioden op til 1930 foreligger ik
ke.

Af Statistiske Meddelelser47 for perioden 1936-1940 fremgår, 
at antallet af forligskommissionssager efter retsplejelovsæn- 
dringen i 1932 gik ned fra 113.700 i 1932 til 88.200 i 1933 og 
77.500 og 77.300 i de to følgende år. I en meget stor del af dis
se sager anses indklagede dog at være udeblevet.48 49

Interessen for sagstallet samler sig dog om, hvor mange af 
de indbragte sager, der er blevet forligte; jo større forligshyp- 
pigheden er, desto større værdi som procesafværgende institu
tion har forligskommissionerne. Af denne grund er opgørelsen 
fra Danmarks Statistik indtil 1936, hvor de i forligskommissio
nerne forligte sager og de uden for forligskommissionerne ind
gåede, men i kommissionen godkendte (ratihaberede) opgjor
des under ét, af begrænset interesse.

Fra 1936 har Statistisk Departement imidlertid opgjort 
sagerne i indbragte, hævede/bortfaldne, behandlede egentlige 
mæglingssager og forligsprocenten af de behandlede sager. I 
henhold til denne opgørelse steg antallet af sager indbragt for 
forligskommissionen fra 87.763 i 1936 til 129.089 i 1949. Heraf 
blev henholdsvis 70.122 og 103.089 behandlet som egentlige 
mæglingssager (dvs. undtaget de hævede og bortfaldne), og 
forligsprocenten for disse sager faldt i samme periode fra 27% 
til ca. 16%.50 Disse tal skulle yderligere sammenholdes med de 
sager, hvori parterne havde benyttet sig af adgangen til at fra
falde forligsmæglingen, og det samlede resultat blev således, 
at højst i ca. 1/6 af de sager, som behandledes af forligskom
missionerne, lykkedes det at afværge retssag. Som udtrykt i 
Bet. 1951 s. 21: "I de øvrige 5/6 af sagerne er forligsmæglingen 
for forligskommissionerne spildt ulejlighed for såvel de 
mødende som forligsmæglerne, og både den anvendte tid og 
omkostningerne har været til ingen nytte."

47. 4. ræ kke, 117. bind 5. hæfte.
48. I skr. af 28. janu ar 1932 fra GI. K øbenhavns am ts forligskom m ission 

(Rigsdagstidende 1931-32, tillæ g B, sp. 2753-2758) anslås udeblivelses- 
tilfæ ldene til ca. halvdelen af de sager, der henvises til retten.

49. Stephan H urw itz: Tvistem aal, K øbenhavn 1941 s. 183.
50. Bet. 1951 s. 19.
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Af Statistisk Departements tal kunne man i øvrigt udlede 
oplysninger om forligshyppigheden i hhv. Frederiksberg/ 
Københavns-området, provinsbyerne og landkommunerne, 
som viste den største forligsprocent i København på 19% mod 
provinsbyernes 17%, medens landkommunerne, hvor den 
højeste forligsprocent forventedes, alene udgjorde 13%.

For så vidt angår forligshyppighed i retterne efter forligs- 
kommissionernes nedlæggelse fremgår af Dommertilkendegi
velser,51 at antallet af de under domsforhandling forligte sager 
i henholdsvis Østre og Vestre Landsret i perioden 1936 til 1950 
og igen i 1986 har udviklet sig således, at forligshyppigheden 
er steget voldsomt, samt at de to landsretter har nærmet sig 
hinanden stadig mere. I 1936 var forligshyppigheden eksem
pelvis i Østre Landsret 22,2% og i Vestre Landsret 6,3 %. 1 1986 
var de respektive tal 39,9% og 33,2%.

For så vidt angår byretterne påvirkes opgørelserne af, at de 
allerfleste byretssager bliver hævet, afvist eller forligt under 
forberedelsen og opgøres under samme rubrik.52

5. Forligsmæglingens genstand
5.1 Sagstyper
Fr. 1795 kapitel IV fastlagde, hvilke sager der skulle gøres til 
genstand for forligsmægling, nemlig "alle civile sager i almin
delighed", dvs. alle sager om ejendom, gæld, fordringer og 
arrest. Også sager om "fornærmelser i ord og gerninger" (pri
vate injuriesager) blev henvist til forligsmægling, dog med den 
undtagelse, at injurier, som rettede sig imod øvrighedsperso
ner, skulle behandles i overensstemmelse med den i Danske 
Lov fastsatte procedure, altså regulær rettergang.

Forligelseskommissionerne skulle endvidere behandle 
ægteskabssager, hvilket dog ikke indebar, at de havde myn
dighed til at udstede bevillinger til separation eller skilsmisse. 
Disse bevillinger skulle udstedes af amtmanden.

51. W .E. von Eyben 1987 s. 34.
52. I byretterne blev i 1985 88,8%  og i 1986 86,0 % hævet, afvist eller for

ligt under forberedelsen, se tillige von Eyben 1 9 8 7 .1 øvrigt henvises til 
Kapitel 8.
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Hensigten med forligsbehandlingen skulle kun være at få 
forebygget ægteskabers opløsning, og hvis dette ikke lykke
des, kunne ægtefællerne indgå forlig om deres adskillelse med 
kommissionens bistand. Hvis vilkårsforhandlingerne om 
ægteskabets opløsning brød sammen, skulle sagen videregives 
til ordinær retslig behandling.

Arbejdsområdet medførte endvidere afgrænsningsproble
mer mellem civile sager og politisager. Således opdeltes politi
sager ifølge forordningen i private politisager, dvs. privat 
anlagte søgsmål, og sager, hvor det offentlige rejste tiltale. I 
praksis skelnede man imidlertid ikke så skarpt mellem (priva
te) politisager og civile sager i almindelighed. Selv om lovgiv
ningen syntes at ville angive tydelige grænser mellem de to 
sagskategorier, så kom en del "politisager" alligevel til at sive 
ind til afgørelse ved forligelsesvæsenet, og omvendt sivede 
undertiden også oprindeligt proklamerede forligelsessager 
den modsatte vej til afgørelse ved politiretten. Tvistemål af 
meget forskelligt indhold flød således mellem politijurisdikti
onen og forligelsesinstitutionen, og tilsyneladende således, at 
sagen flød derhen, hvor parter og myndigheder i det enkelte 
tilfælde fandt det mest rationelt at lade dem behandle. I prak
sis var der således tale om et meget smidigt system.53

Rationalet bag smidigheden var tilsyneladende en blanding 
af ønsket om at fordele arbejdsbyrder blandt dommere og for- 
ligsmænd samt at hindre unddragelse af betaling af forskellige 
retsgebyrer. På denne baggrund blev det efterhånden en aner
kendt praksis, at en forligelseskommission kunne antage en 
politisag til mægling, såfremt begge parter var indforståede.54

Ved tyendeloven af 10. maj 1854 §§ 65ff bestemtes, at 
mæglingen i tvistigheder mellem husbond og tyende på landet 
skulle forliges af en særlig forligsmægler, tyendeforligsmægle
ren, der blev udnævnt i hver landkommune af sognerådet.

Ved lov af 19. februar 1861 oprettedes tillige en særlig forligs- 
kommission til foretagelse af mægling i sø- og handelssager, der 
anlagdes mod en part med bopæl eller ophold i København.

Som hovedregel blev under arbejdet med retsplejereformen

53. Lotte D om bernow sky 1983 s. 195ff.
54. Lotte D om bernow sky 1983 s. 197.
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fastholdt, at forligsmæglingen skulle foregå ved forligskom- 
missioner. Forligsmægling ifølge retsplejeloven fra 1916, § 268 
omfatter "Alle borgerlige Domssager i 1. instans". Forligs
mæglingen var altså som regel nødvendig i alle de sager, men 
omvendt også kun i de sager, der var genstand for søgsmål i 
den borgerlige retsplejes former. Endelig var forligsmægling 
kun nødvendig i første instans, men ikke når der fandt anke 
eller kære sted. Heller ikke i tilfælde af en sags genoptagelse 
var en fornyet forligsprøve fornøden.

Der var dog forskellige undtagelser fra reglen om forligs- 
mæglings nødvendighed. Således blev bestemte typer sager 
fritaget for forligsmægling, fortrinsvis på grund af sagernes 
påtrængende karakter, eksempelvis sager om veksler og 
checks eller sager på foranstaltning af eller imod statsmyndig
heder på grund af det upassende i, at statsmyndigheder skul
le undergives påvirkning til forligets indgåelse af de forholds
vis underordnede offentlige funktionærer, som forligsmægler
ne (jo) er".55 Også sager, hvor sagsgenstanden i penge eller 
penges værdi ikke oversteg 300 kr., eller tyendesager (hvor 
mægling dog ofte blev foretaget af den særlige forligsmægler), 
blev undtaget fra mægling, idet de henlagdes til retten.

Ved lov nr. 209 af 23. juli 1932 § 268 stk. 1 nr. 8 blev der givet 
hjemmel for, at parterne gyldigt kunne aftale at frafalde for
ligsmægling ved forligskommission. Vedtagelsen skulle ske 
skriftligt efter stævnings udtagelse, men inden første tægte- 
dag. Lovændringen fik stor praktisk betydning.

Ved nuværende Rpl. § 26856 blev som tidligere nævnt fast
slået, at retten mægler forlig i alle borgerlige domssager i første 
instans, medmindre det på forhånd må anses for håbløst, §268 
stk. 2.

5.2 Genstanden for forligsmægling i den enkelte sag
Ser man på genstanden for forligsmæglingen i den enkelte sag, 
måtte det forhold, at en sag, hvori mægling forgæves var for
søgt, ved forligskommissionerne skulle henvises til retten, 
have indflydelse på såvel mæglingen som den efterfølgende

55. J.H . D euntzer 1898 s. 12.
56. Som  æ ndret ved lov nr. 1979/260 § 1.
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sag. Under hensyn hertil måtte genstanden for forlig være den 
samme, som skulle udgøre genstanden for det påfølgende 
søgsmål. Der måtte herefter altså for det første foreligge:
A. objektiv identitet, således at der ikke under en senere sag 
kunne påstås dom for noget, som der ikke havde været mæg- 
let forlig om, og for det andet,
B. en vis identitet i subjektiv henseende, således at der ikke i ret
ten kunne optræde andre parter i stedet for eller ved siden af 
dem, der havde været parter under forligsmæglingen. Mulig
heden for en skiften måtte dog i visse tilfælde anerkendes; 
således ville indtræden af en successor eller en repræsentant 
for en af parterne, hvor en sådan indtræder efter almindelige 
regler var mulig, ikke gøre ny melding nødvendig. Lige så lidt 
behøvedes en ny melding, når blot en eller flere af parterne 
under forligsmæglingen senere under retssagen trådte ud. 
Dette forhold var gældende, også selv om en nærmere formu
lering af påstanden af søgsmålsgrundlaget derved blev påvir
ket, jfr. grundsætningen i § 274.57

Sondringen mellem subjektiv og objektiv identitet er imid
lertid af nyere dato og ses ikke beskrevet i tidlige tekster om 
forligsmægling. Så vidt ses, fremtræder sondringen første 
gang i Munch-Petersens Civilproces I fra 1906.

Sondringen var en teoretisk nyskabelse og som sådan frugt
bar i det juridiske univers. Samtidig illustrerer den udviklin
gen fra accepten af menigmands mundtlige klage behandlet 
ved lægmænd uden specifikke krav hverken til form eller 
fremgangsmåde, dvs. ej heller til tilskæring af materialet, hen- 
imod en procesform med præcise krav til formulering mv. og 
dermed også til udelukkelse af for sagen irrelevant materiale.

Som det fremgår af Dombernowskys udredning, blev efter 
Fr. fra 1795 møder holdt og stridigheder bilagt, ofte udeluk
kende på grundlag af mundtlige klager. Ville man indgive kla
ge skriftligt, affattede man den ofte selv, og den var da lige så 
gangbar i al sin ubehjælpsomhed, som det andragende, der 
blev korrekt udformet.58 En stor fleksibilitet gjorde sig gæl

57. Jfr. M unch-Petersen: Den D anske Civilproces i H ovedtræ k, K øben
havn 1906 s. 164f.

58. Lotte D om bernow sky 1983 s. 206f.
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dende, og de lovbefalede tidsfrister for klagers indgivelse og 
behandling kunne kommissærer og sagens parter nok blive 
enige om at se bort fra "hvis høsten stod for døren eller der var 
andet nødvendigt arbejde, som først skulle gøres".59 Selv om 
sager i tilfælde af fortsat uenighed skulle henvises til alminde
lig rettergang, må sondringen subjektiv/objektiv identitet, om 
den var anvendt, have været sort tale.

Hos Deuntzer beskrives f.eks. identiteter som tilstrækkeligt 
påvist, når man "maa gaa ud fra, at alt, hvad der i Forligsklagen 
omhandles, har været Genstand for Mægling, og paa den anden 
Side ikke kan antage, at andet, end hvad Forligsklagen rummer, 
har været Mæglingens Genstand. Som Følge heraf er det til
strækkeligt, naar Klagen blot indeholder saa meget, at det kan 
ses, at det er det samme Retskrav, som nu under Søgsmaalet ind
tales. Hvis en tydelig Betegnelse kan gives uden det, behøver 
Klagen hverken at angive den Paastand, som Klageren vil udle
de af sin Ret, eller de Grunde, hvorpaa han vil støtte den."

Og Deuntzer fremhæver oven i købet, at det " intetsteds er 
foreskrevet som en processuel Formregel, at der skal være Identi
tet mellem Forligsklagen og den senere Procedure, men at For
ligsklagen kun skal tjene som Bevis for, hvad der har været 
Genstand for Mægling".60

Vedrørende objektiv identitet skete der dog ved retsplejelo
ven et brud, jfr. § 274, idet det bestemtes: "Når Forligsmægling 
har været forsøgt i Anledning af en Sag, er Forligsindkaldelsens 
Indhold ikke til Hinder for en senere Udvidelse eller Forandring 
(altså også Begrænsning) af Søgsmålets Grunde eller Påstande."

Herefter måtte det antages, at nye påstande kunne frem
føres for retten, selv om det ikke blot havde været omtalt i for- 
ligsindkaldelsen, men det endog kunne oplyses, at det slet ikke 
havde været gjort til genstand for mægling mellem parterne. 
Således måtte en udvidelse af påstandene, skønt dette ikke

59. Til gengæ ld kunne visse spørgsm ål forekom m e så presserende, at 
m an m åtte have nedsat forligelseskom m issionen på en helligdag, 
f.eks. afgørelse af græ sningsrettigheder på en påskedag ("hvor under
skrift ikke blev forlangt som  upassende på en helligdag"), Roepstorffs 
forligelseskom m isions arkiv: Forligelsesprotokol 1798-1858, citeret af 
Lotte D om bernow sky 1983 s. 464 note 68.

60. D euntzer 1898 s. 30 og 31.
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efter retsplejeloven var helt sikkert, (jfr. den modsætning, der 
ved spørgsmålet om fremførelse af nova i appellen i §§ 404 og 
407 blev opstillet mellem nye "påstande" og nye "punkter eller 
dele af sagen"), antages at omfatte også inddragelse af helt nye 
genstande. Ved retsplejeloven skete der dog en klar udvidelse 
i én retning, nemlig af Tyendeloven, idet reglen ikke blev beg
rænset til de tilfælde, hvor "forlig virkelig har været prøvet 
mellem parterne", men også skulle finde anvendelse, når blot 
"forligsmægling havde været forsøgt", selv om f.eks. den sag
søgtes udeblivelse trods lovlig indkaldelse havde umuliggjort 
selve mæglingen.

Efter retsplejeloven 1952 blev reglerne om nova fastlagt i §§ 
431 og 432, hvorefter påstande frit kunne ændres, indtil de ved 
domsforhandlingens begyndelse var tilført eller fremlagt til 
retsbogen, men derefter som regel kun med rettens tilladelse. 
Dokumenter skulle som regel fremlægges i første retsmøde, 
men retten kunne dog fravige denne regel. Denne frie adgang 
til at fremkomme med nye påstande og anbringender er fast
holdt ved nuværende § 357, idet præklusion først indtræder 
ved forberedelsens afslutning, og nyt processtof herefter kun 
kan inddrages med rettens tilladelse, § 363.

6. Sagens gang
6.1 Mødepligt
I henhold til Fr. 1795 havde parterne som udgangspunkt altid 
personlig mødepligt. Hvis sagsøgeren imidlertid ikke selv var 
hjemmehørende "i jurisdiktionen" (forligsdistriktet) og derfor 
havde vanskeligt ved at møde, kunne han sende en stedfor
træder med fuldmagt; særligt blev det i Fr. 1795 § 38 bestemt, 
at det var aldeles forbudt at medtage eller sende prokuratorer 
til at handle ved Forligskommissionen, og heri synes at ligge, 
at de ikke engang måtte overvære mæglingen.61 Forbudet, som 
også gjaldt deres fuldmægtige og kontorbetjente, gjaldt dog 
ikke, når parten efter sin bopæls beliggenhed var fritaget for 
personligt møde, nemlig når han boede uden for forligskred- 
sen og mere end 4 mil fra mæglingsstedet. Forbudet mod pro-

61. Deuntzer 1898 s. 41.



kuratorers møde som frit valgt fuldmægtig, gjaldt naturligvis 
ikke, når mægling skulle foretages i deres egen sag.

Ved lov af 19. februar 1861 bestemtes om Sø-og Handelsretten, 
at sagførere ikke skulle være udelukket fra at møde som fuld
mægtige ved Sø- og Handelsrettens forligskommission, og at der 
ikke skulle være personlig mødepligt for parterne. Ved retspleje
loven af 1916 § 270 stk. 2 blev den personlige mødepligt og der
med forbudet mod at lade sagførere møde ophævet også for Fre- 
deriksbergs og Københavns vedkommende. Uden for Frederiks
berg og København havde parterne dog fortsat personlig møde
pligt. Der gjordes ligesom også tidligere undtagelse for det tilfæl
de, at parterne havde lovligt forfald, eller at en part både boede 
uden for forligskredsen og mindst 25 km fra det sted, hvor for
ligsmæglingen foregik. Endelig gjaldt indskrænkningen sikkert 
kun med hensyn til adgangen til at møde ved frit valgt fuld
mægtig. En umyndig kunne made ved sin værge, en enke ved sin 
faste lawærge og en mindreårig ved sin kurator. En juridisk per
son måtte give møde gennem det organ, der repræsenterede den, 
dog ansås det ikke for nødvendigt, at alle bestyrelsens medlem
mer mødte, nøjedes med, at enkelte mødte på bestyrelsens vegne.

Når parten ikke selv mødte, skulle den fuldmægtig, han 
sendte, være en "med tilstrækkelig fuldmagt forsynet god 
mand". Der lå dog ikke herved lige så lidt som i det tilsvaren
de udtryk i Fr. af 10. juli 1795 § 38, at parten var udelukket fra 
at sende en kvindelig fuldmægtig, f.eks. sin hustru.62

Ved Rpl. 1952 § 270 kræves som nævnt indgåede forligs ind
førelse i retsbogen. Krav om personligt møde derimod findes 
intetsteds, men det antages, at indgåelse af forlig i retten må 
kræve, at der gives møde af begge parter, og at møde ved sam
me advokat ikke kan anses som behørigt.63 Spørgsmålet om

Historisk redegørelse fo r  ekspert- og lægmandsmedvirken i konfliktløsning 101

62. Jfr. M unch-Petersen: K øbenhavn 1906 s. 170.
63. Jfr. Karnovs lovsam ling 1992 s. 2562 note 223.

Jfr. tillige U fR 1941 868. Sam m enlign også UfR 1980 920, hvor parter
ne skriftligt m eddelte ved deres advokater før dom sforhandlingen i 
landsretten, at sagen var forligt på næ rm ere angivne vilkår. Skrivel
serne blev frem lagt til retsbogen. Den skete tilførsel til retsbogen, 
hvorefter de to skrivelser er frem lagt, og hvor det er refereret, at sagen 
ifølge disse er udenretligt forligt, fandtes ikke at kunne anses som  et 
retsforlig, jfr. § 270 stk. 1.
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personlig mødepligt efter Rpl. 1952 ses ikke omtalt hverken 
hos Hurwitz: Tvistemål, 1965, Gomard: Civilprocessen, 3. udg. 
1990 eller Eva Smith: Civilproces 2. udg. 1991, hvilket vel uden 
overfortolkning må opfattes således, at forlig indgået af par
ternes repræsentanter ikke anses for et problem.

Ved lov nr. 260 af 8. juni 1979 indførtes adgangen til at afhol
de udvidet forberedende møde, jfr. § 355.04 Begrundelsen for at 
indføre den generelle regel var, at de tidligere regler blev anset 
for utilstrækkelige til at sikre, at sagens tvistepunkter var ind
kredset i fornødent omfang forud for domsforhandlingen. Imid
lertid blev i bestemmelsens stk. 2 givet adgang for retten til i ind
kaldelsen at opfordre parten til at møde personligt, hvilket 
begrundedes med den deraf flydende større mulighed for at 
opnå en forligsmæssig løsning. Der er dog kun tale om en opfor
dring, og hvis denne ikke efterkommes, kan retten ikke anvende 
tvangsmidler, men der kan blive tale om processuel skadevirk
ning efter § 344 stk. 2 og 3. Udebliver parten helt, dvs. at der hel
ler ikke gives møde ved rettergangsfuldmægtig, finder alminde
lige udeblivelsesvirkninger i henhold til § 360 anvendelse.

§ 355 anvendes i dag i vidt omfang, også i landsretterne. Ved 
landsrettens møder i København er det almindelig praksis, at 
parterne ikke møder personligt, men ved advokat. Når lands
retten holder biting på Fyn, er der praksis for, at parterne 
møder med deres advokater til § 355-møder.

6.2 Bevis
Forligskommissionerne efter Fr. 1795 havde ingen dømmende 
myndighed og kunne ikke ved bøde eller andet tvangsmiddel 
straffe parterne for deres optræden eller fremtvinge frem
læggelse af dokumenter eller lignende. Dens virksomhed gik 
blot ud på at søge at bevæge parterne til at indgå mindelige 
overenskomster. Mæglernes fremgangsmåde (og dermed 
resultatet) skulle naturligvis stemme med "redelighed" og 
"deres bedste Overbevisning og Samvittighed", Fr. § 15, "men

64. Bestem m elsen svarer med en m indre æ ndring til § 357 i Bet. 698/1973 
med den æ ndring, at det i videre om fang er overladt til rettens skøn, 
om der skal afholdes et sæ rligt forberedende m øde af den om handle
de karakter.
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bortset herfra lader nærmere almindelige Regler sig ikke med 
synderlig Nytte opstille".65 Forligets mulige overensstemmelse 
med retlige normer var altså af underordnet betydning.

Der påhvilede i almindelighed heller ikke kommissionen 
pligt til, således som det påhviler retterne, at anholde ikke 
behørigt stemplede dokumenter, hvilket naturligvis hænger 
sammen med de manglende krav til form mv., som rådede for 
forligskommissionerne.

Kunne parterne ikke under mæglingen blive enige om 
sagens sande sammenhæng, kunne kommissionen udsætte 
sagen, så vidner kunne afhøres. Protesterede begge parter heri
mod, havde kommissionen dog ikke myndighed til at pålægge 
parterne at fremskaffe beviser, om end kommissionen kunne 
gøre det til en betingelse for at mægle i sagen.66

I takt med den tiltagende skriftkyndighed og professionali
sering, herunder forligsmæglingens behandling ved retten, bli
ver kravene til skriftlig dokumentation naturligvis skærpet. 
Rpl. af 1952 indeholder i tråd hermed regler om vidneforkla
ringer, sagkyndige erklæringer, dokumentbevis mv., hvor kra
vene til bevis er nøje præciseret. Samtidig fastslås, at parterne 
selv må fremskaffe bevis, samt at retten har mulighed for at 
opfordre en part til at føre bevis, om end parten selv bestem
mer, om han vil følge rettens opfordring.

Retten kan i modsætning til mægleren ikke nægte at reali- 
tetsbehandle sagen, dersom en part undlader at efterkomme 
rettens opfordring til bevisførelse, men kan ved bevisbedøm
melsen tillægge det processuel skadevirkning, jfr. Rpl. § 344 stk. 
3. Dommertilkendegivelser og forligsforslag fremkommer i dag 
oftest på baggrund af, hvad dommeren finder bevist, og udtryk
ker som sådan samstemthed mellem formel og materiel ret.

6.3 Lukkede døre
Det var regeringens hensigt at skabe tryghed, tillid og retfær
dighed med forligelsesvæsenet. Kommissionsmøderne burde, 
hed det, holdes for lukkede døre, så undersåtterne kunne føle 
sig ansporede til at deltage "frimodig og åbenhjertig" i for

65. D euntzer 1898 s. 49f.
66. D euntzer 1898 s. 51 og M unch-Petersen 1906 s. 175.
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handlingerne om deres tvistemål. I samme ånd blev det 
bestemt, at mæglerne, dersom det fandtes hensigtsmæssigt, 
kunne forhandle særskilt med parterne.67

Det blev tillige forbudt kommissærerne at "udstede attester 
eller at føre vidner om det, som af parterne tilstås, undtagen 
for så vidt, det af begge parter blev vedtagen og udgør virkeli
ge punkter i foreningen selv".68 Der måtte således ikke forelig
ge skriftlige vidnesbyrd om de sager, der ikke blev løst, men 
hvis en sag strandede, måtte den klagende part dog få sin 
"besværing" udleveret med en påtegning fra kommissionen 
om, at spørgsmålet var at henvise til rettergang. Der findes 
derfor kun yderst summariske oplysninger om ikke-forligte 
sager i kommissions-protokollerne.

Princippet om lukkede døre fastholdtes ved Rpl. 1916 § 273 
stk. 1, og det var fortsat forbudt at udstede attester eller føre 
vidner om, hvad der af parterne blev tilstået eller foreslået 
under mæglingen, medmindre det vedtoges af begge parter og 
udgjorde punkter af forliget. Dette særlige påbud om forligs- 
mæglingens foretagelse for lukkede døre og forbudet mod 
attestation og vidneførsel om parternes indrømmelser eller 
forslag gjaldt kun forligsmægling ved kommissionerne og 
således ikke, når forligsmæglingen foretoges ved retten.69

Det var kun parternes egne erklæringer, som ikke måtte 
oplyses. Derimod kunne forligskommissionen godt give attest 
om opfordringer, som den selv måtte have stillet til parterne, 
f.eks. til at fremskaffe dokumenter eller meddele andre oplys
ninger. Forbudet gjaldt endvidere kun egentlige tilståelser og 
forslag fra parternes side, og det kunne således ikke være ude
lukket at føre bevis om injurier, som en af parterne måtte være 
fremkommet med under mæglingen.70

Offentlighedsprincippet blev i 1899 af tredie proceskommis
sion som nævnt i pkt. 2.2 anvendt som begrundelse for behovet 
for forligskommissionernes nedlæggelse og forligsmæglingens 
henlæggelse til retterne og dermed behandling for åbne døre.

67. Kskr. 15. febr. 1825 ad 3.
68. Fr. 1795 § 41 sam t D euntzer 1898 s. 52.
69. H urw itz 1941 s. 188.
70. Jfr. U fR 1898 s. 876.
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Ved Bet. 1951, hvor obligatorisk mægling foresloges i bor
gerlige sager i 1. instans, blev det -  for at gøre mæglingen så 
effektiv som muligt "og offentlighedens udelukkelse fra for
handlingerne undertiden (vil) kunne øge muligheden for at for
lige parterne"71 -  som en nydannelse foreslået, at retterne med 
parternes samtykke kan holde forligsmæglingen for lukkede 
døre (§269).72 De processuelle betænkeligheder ansås at være 
overskuelige, når dørlukning kun kunne ske med begge parters 
samtykke. Bestemmelsen blev vedtaget i uændret skikkelse.

Udviklingen i bestemmelser om lukkede døre viser således 
isoleret set afvejningen på den ene side af vilkår, der befordrer 
indgåelse af forlig, evt. på grund af behov for "face-saving" 
ved ikke at udstille konflikten for andre, og på den anden side 
kravet om retssikkerhed i form af hindring af magtmisbrug 
mv. Diskussion om afvejningen er fortsat aktuel.

6.4 Forligets indhold
Forordningen fra 1795 opstillede ikke særlige betingelser for 
forligets indhold ud over, at det naturligvis ikke måtte stride 
mod lov og ærbarhed. Til det civilretlige begreb om forlig  anto- 
ges at høre, at der skete en vis gensidig indrømmelse fra  begge par
ters side.73 Men dette krævedes ikke til det processuelle begreb, 
som tværtimod omfattede enhver overenskomst, hvorved en 
retstvist blev afværget eller afsluttet, selv om en af parterne fik 
fuldstændigt medhold.74

For så vidt angår kravene til overensstemmelse med gæl
dende ret gav mæglernes manglende juridiske uddannelse 
under Fr. 1795 ikke meget grundlag herfor, og "bag de resulta
ter i form af bilagte konflikter, som væsenet kunne opvise, stod 
som nævnt kun de udpegede kommissærers formodede sunde 
sans og virkelyst."75 Ørsteds tiltro til lovmedholdelighed var ej

71. Bet. 1951 s. 29f.
72. Bestem m elsen anses a f Gom ard for ikke at spille nogen større rolle i 

praksis, G om ard 1994 s. 404.
73. Jfr. efter den tidligere ret D euntzer 1898 s. 70-76; G.F. H agerup: Fore

læ sning over den norske C ivilproces I-II, K ristiania 1895-99 s. 134-139 
og s. 141-142.

74. Ligeså H agerup 1895-99 I s. 126 og II s. 134.
75. Lotte D om bernow sky 1983 s. 199-200.
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heller stor, idet han anså "hemmeligheden", dvs. de lukkede 
døre for at være en noget tvivlsom borger for, at kommis
særerne skulle holde sig nært til lovens faktiske bestemmelser 
under deres bestræbelser for at bringe forlig i stand.76

Hverken i Rpl. fra 1916 eller de senere ændringer stilles krav 
til forligets indhold, lige så lidt som der stilles krav om, hvor
ledes forligsmægling skal foretages, eller på hvilket tidspunkt 
under sagens gang.

Forligsforhandlinger kan foretages på et hvilket som helst 
tidspunkt under sagen fra umiddelbart efter dens anlæggelse 
til efter domsforhandlingen. Grundlaget for forliget efter rets
plejeloven kan derfor være en større eller mindre klarhed over 
sagens faktiske og retlige omstændigheder. Ofte vil forliget 
fremkomme efter en tilkendegivelse fra dommeren, som i sit 
forligsforslag kan tage hensyn til, hvad en dom i givet fald vil 
gå ud på. Brug af tilkendegivelser forudsætter imidlertid, at 
retten føler sig rimeligt sikker på, hvad en dom ville gå ud 
på.77 Kun i undtagelsestilfælde begrundes forlig.78

Munch-Petersen anfører, at forliget efter sin funktion kunne 
betegnes "domssurrogat", idet det sigter til at afværge eller 
afslutte en proces, men anfører, at forligets juridiske struktur er 
så forskellig fra dommens, at man ingenlunde kan bringe de 
samme regler til anvendelse derpå.79

Bestemmelsen om retskraft i Forordn. § 43 må ifølge 
Munch-Petersen "henregnes til de abstrakte Lovudtalelser, 
som kun kan tillægges forbindende Virkning, for så vidt der er 
knyttet konkrete Retsfølger til dem. Dette er alene Tilfældet i 
én Retning, nemlig med Hensyn til Eksigibiliteten".80

"H ele  Forligets Indhold bestem m es i det m indste form elt udelukkende ved 
Parternes Vilje, m ens D om m ens Indhold er U dtryk for, hvad D om m eren -

76. N yt Jurid isk Arkiv bd. 27, Ø rsteds anm eldelse og kom m entarer til J.D. 
H ansens prisopgave, jfr. D om bernow sky 1983 s. 462 note 45.

77. Se G om ard 1994 s. 403, som  anfører, at indgåelse af forlig efter  rettens 
tilkendegivelse ikke er i strid med reglen i § 370 om, at forhåndsafkald 
på anke er ugyldigt.

78. Se om  tilkendegivelser afsnit 8.
79. M unch-Petersen 1906 s. 177 og 496f.
80. M unch-Petersen 1906 s. 496.
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om  end ganske vist på G rundlag af den af Parterne brugte Procedure -  anser 
for det retfæ rdige Resultat. D er går altså forud for D om m en en nøje Prøvel
se af sam tlige Sagens O m stæ ndigheder, og der ligger da i selve D om m en en 
judiciel G aranti for, at alt er befundet i O rden. M en noget lignende gæ lder 
ingenlunde om  Forlig. For så vidt dette er afsluttet ved Forligskom m issio- 
nen, er M uligheden for en judiciel Prøvelse overhovedet udelukket. N år For
lig derim od indgås for Retten, kunne vel en sådan U ndersøgelse tæ nkes at 
finde Sted. M en faktisk sker den kun i m eget begræ nset O m fang, og det er 
altså vel m uligt, at der ved Forliget klæ ber U gyldighedsgrunde, som  Retten 
ikke har haft Lejlighed til at skønne over. Den Form odning om  Rigtigheden, 
som  D om m es forbindende V irkning væ sentligt bygges på, passer altså slet 
ikke på Forlig, og der kan derfor ikke tillæ gges dem  den sam m e R etskraft."81

6.5 Mæglernes/dommernes forligsbestræbelser
Da hverken forligsprotokoller eller retsbøger indeholder refe
rat af den direkte ordveksling under forligsforhandlingerne, 
og da lovene, fra forordningen i 1795 til den nuværende rets
plejelov, er tavse om såvel den form som det indhold, mæglin
gen kan eller skal antage, er det vanskeligt på baggrund af det 
foreliggende skriftlige materiale at udtale sig om forligsbe- 
stræbelsernes karakter.82

Man kan muligvis udlede af aflønningssystemet under for
ordningen, at forligsmændene ville føle sig foranlediget til at 
udfolde en vis nidkærhed i forligsbestræbelser.

Siden hen er bl.a. dommeres interesse i ved forlig at undgå 
domsskrivelse blevet fremført som motivation for nidkærhed i 
mæglingsprocessen. Med love tavse om mæglingens indhold 
og form kunne man fristes til at tro, at retterne ville slå ind på 
en (forholdsvis) tilbageholdende linie svarende til de nedarve
de danske traditioner om forhandlingsprincippet. Ifølge Tak
søe-Jensen er dette imidlertid ikke tilfældet. "I samme øjeblik 
en forligsmægling påbegyndes, sker der en betydelig frigørel

81. M unch-Petersen 1906 s. 497f.
82. Taksøe-Jensen anfører i M ateriel Procesledelse, K øbenhavn 1976 s. 457 

det ejendom m elige i, at heller ikke betæ nkningen fra 1951 indeholder 
bidrag til besvarelse af spørgsm ål om  m æ glingens form  og indhold , al 
den stund spørgsm ålene havde væ ret drøftet ret om fattende i frem 
med ret og var blevet løst ret forskelligt der.
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se af hele dommerens indstilling og en udvidelse af hans akti
onsradius."83

Vollmond antager i Proceduren s. 86ff,84 at § 268 stk. 1 må 
forudsætte, at dommerens virksomhed ikke ved forligsbe- 
stræbelserne gør ham uegnet til at dømme i sagen, hvis forlig 
ikke opnås.

"N år dom m eren, som  det er hans em bedspligt, optræ der sagligt, loyalt og 
upartisk som  forligsm æ gler, kan der herefter ikke være tale om, at hans v irk
som hed bevirker inhabilitet, bortset fra m eget sæ regne tilfælde. U nder 
m æ glingen må dom m eren holde en passende balance m ellem  energisk ind 
sats og overdrevet pres på parterne. Al forligsm æ gling må ske m ed respekt 
af partsautonom ien i procesordningen og med varsom hed; m en en vis 
stæ dighed og tålm odighed kan væ re påkræ vet. Selv om  folk ikke altid ved, 
hvad der tjener dem  bedst, og dom m eren, når han har hørt sagen, kender 
resultatet ved en eventuel dom , bør han ikke optræ de som  selvbestaltet for
m ynder; folk har en soleklar og uantastelig ret til at dum m e sig -  og trods alt 
kan dom m eren m åske tage fejl."

Et klarere udtryk for professionens opfattelse af dommerens 
kyndighed om den rigtige afgørelse og for, at parternes uenig
hed om det gode heri opfattes som tåbelig lægmandsadfærd, 
skal man lede længe efter.

7. Retsvirkninger
7.1 Retskraft
For at styrke forligsbestræbelserne blev ved Fr. 1795 § 43 
offentlige forlig tillagt samme retskraft som domme. Uagtet 
1795-forordningen ikke definerede kommissionerne som 
egentlig judicielle organer, bestemtes, at de forlig, som blev 
indgået her, skulle have "samme kraft og virkning, som en 
usvækkelig og upåankelig dom". A.S. Ørsted hævdede senere, 
at der "unægtelig" var tale om en bestemt anerkendelse af den 
grundsætning, at klages indgivelse til forligelseskommissio- 
nen "har de virkninger som loven forbinde med lovlig påta

83. Taksøe-Jensen K øbenhavn 1976 s. 457.
84. H. Vollm ond: Forligsm æ gling, i v. Eyben (red.): Proceduren, K øben

havn 1980.
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le".85 Der erindres om, at der til trods for bestemmelsen om 
retskraft ikke var bestemt noget om, at kommissionerne skulle 
besættes med folk (forligelseskommissærer), der havde juri
disk ekspertise; lovteksten omtalte dem som "fredsmæglere", 
og senere kilder benævner dem snart "mæglere" snart "freds
dom mere".86 Forordningen tillagde også kommissionerne 
adgang til at godkende udenretlige forlig.

Bestemmelsen fandt i sin helhed ikke optagelse i Rpl. 1916, 
som indskrænker sig til at fastslå forligets karakter af ekseku- 
tionsgrundlag.

Under forhandlingerne om retsplejeloven blev forslag 
fremsat om ændring af den gældende § 266 om kommissio
nens adgang til at godkende forlig indgået uden for kommis
sioner. Begrundelsen var et ønske om at "forebygge de tem
melig hyppigt forekommende Misbrug af den nuværende 
Adgang til at lade Forlig, afsluttede uden for Forligskommis- 
sionen, f.Eks. på Sagførerkontorer, i Forligskommissionen for
syne med Eksekutionskraft. Det passer ikke med, at Sagfører
ne ere udelukkede fra at møde i Forligskommissionen og 
berøver den svagere Part den Hjælp, han ellers kunde have af 
Forligsmæglernes Råd og Vejledning i Henseende til, hvad 
han indlader sig paa ved Forliget. Ligeledes giver det en Lej
lighed til at skade en Mands øvrige Kreditorer, f.eks. ved at 
afslutte Forliget paa et langt fra liggende Sted, saa at de der
ved holdes i Uvidenhed om det og derfor ikke træffe de For
holdsregler, hvortil de ellers i den Anledning vilde have følt 
sig opfordrede."87

Forslaget blev ikke vedtaget og loven gentog kommissio
nernes adgang til at godkende et uden for kommissionen slut
tet forlig for derved at give det eksekutionskraft eller sikre sig 
bevis derfor. Den nuværende retsplejelov anerkender kun

85. A.S. Ø rsted: H aandbog i den danske og norske Lovkyndighed bd. 1-
4, K øbenhavn 1822-1835, her bd. 1 s. 400.

86. Fr. Thaarup: V ejledning til det danske M onarkis Statistik , 3. del. p. 
123, Langeland G odsarkiv 13/3 skr. dec. 1805, som  næ vnt af Lotte 
D om bernow sky 1983 s. 460.

87. Betæ nkning over Forslag til Lov om  Rettens Pleje, A fgiven af Lands
tingets U dvalg den 11. maj 1903, s. 14, Retsplejereform en 1901-03.
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udenretlige forligs eksigibilitet, dersom parterne udtrykkeligt 
har vedtaget dette i forliget, § 478 stk. 4.

7.2 Anke
Kendetegnende for forlig, hvad enten disse blev indgået for 
forligskommissioner eller dengang eller nu for retten, er, at de 
er endelige og ikke kan ankes. Deuntzer fremhæver, at forlige
ne er at sammenstille "med usvækkelige og upaaankelige 
Domme altsaa nærmest med Høiesteretsdomme".88

7.3 Forligets gyldighed
Et forligs gyldighed kan anfægtes på flere måder, dels kan der 
være fejl ved selve mæglingen, f.eks. grundet mæglernes inha
bilitet, eller selve forliget kan være behæftet med mangler.

Var der efter Fr. 1795 b eg ketfe jl ved forligsmæglingen, var det 
af afgørende betydning at bestemme den retlige natur af for
ligsmæglernes stilling. Mæglerne var som bekendt ikke judici
elle autoriteter, men måtte ifølge Munch-Petersen henregnes til 
administrative autoriteter i videre forstand,89 dog ikke til egentlige 
øvrigheder, dvs. myndigheder, der optrådte befalende over for 
borgerne.90 De indskrænkninger, som den gamle grundlovs § 
70 fastsatte i domstolenes adgang til at tilsidesætte egentlige 
øvrighedshandlinger, kunne således ikke være gældende over 
for forligskommissionerne. Deres handlinger måtte af domsto
lene frit kunne kuldkastes, og det måtte ved retslig tvang kun
ne pålægges dem at omgøre deres beslutninger, når disse var i 
strid med loven og krænkede de private parters interesser.91

88. D euntzer 1898 s. 70.
89. M unch-Petersen: Den danske retspleje, 2. del, K øbenhavn 1917-19 s. 

141. Se tillige D euntzer 1898 s. 59 og 60, hvor det anføres, at d om sto
lene må respektere forlig indgået for kom m issionen, såfrem t det er 
klart, at de pågæ ldende spørgsm ål er om fattet af forliget. O m vendt 
behøver dom stolene ikke tage m æ glingen behørig, når den lider af 
m angler, der havde væ ret kom m issionen ubekendt.

90. Jfr. H. M atzen: Statsforfatningsret, K øbenhavn 1897-1900, bd. III, s. 
238-39 og s. 268-70.

91. Således Ø rsted: H aandbog bd. 1 s. 472, som  netop lægger vægt på, at 
forligskom m issæ rerne ikke kan betragtes som  egentlige øvrighedsper
soner, jfr. om den snæ vre betydning af dette begreb hos Ø rsted i hans 
H aandbog III s. 8 og 24-26. Se i øvrigt D om bernow sky 1983 s. 188f.



Domstolsvejen måtte nok i den sædvanlige instans stå parten 
åben, men parten måtte sikkert også have adgang til ved klage 
til højere øvrighed at søge at få forligskommissionens beslut
ning omstødt eller ændret.92

Domstolenes frie prøvelsesret over for den ved forligskom- 
missionerne skete mægling blev efter Rpl. 1916 § 275, stillet 
uden for enhver tvivl. Efter denne bestemmelse tillagdes dom
stolene udtrykkeligt en sådan kompetence for det tilfælde, at 
forlig var indgået, og det naturligvis på ingen måde kunne 
antages, at der skulle tilkomme domstolene mindre myndig
hed over for forligskommissionens handlinger, når forlig ikke 
var opnået.

Havde forligskommissionen foretaget mæglingen, men der
ved at der var blevet begået fejl, idet f.eks. en af mæglerne hav
de været inhabil, måtte som regel mæglingen blive ugyldig og 
sagen afvises ex officio.

I praksis ville man dog nøjes med en formodning om, at for
ligsmæglerne havde båret sig rigtigt ad og ville således, indtil 
bevis for det modsatte forelå, gå ud fra, at indkaldelsen havde 
været lovlig, og at der ikke forelå andre mangler. Visse forhold 
ville retten imidlertid være udelukket fra at dømme om, idet 
der jo ingen nærmere beskrivelse var af, hvad der var foregået 
ved forligskommissionen.

Også efter Rpl. 1952 kan forliget erklæres ugyldigt, f.eks. 
hvis dommeren hævdes at have fremkaldt en vildfarelse hos 
en part ved urigtige udtalelser om hans retsstilling.93 Forelig
ger en fejl, som med rimelighed kan antages at kunne have 
påvirket det indgåede forlig, eksempelvis rettens undladelse af 
at gøre en part bekendt med et af modparten fremlagt aktstyk
ke,94 selv om det antages, at en dom i overensstemmelse med
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92. Jfr. således Ø rsted: H aandbog bd. I.e. s. 473. Var forligsm æ glingen 
derim od foregået ved retten, ville om stødelse af dennes handlinger 
kun kunne ske ved appel til højere ret, § 275. Loven forudsæ tter her
ved, at retsforlig ikke kan anfæ gtes gennem  appel til højere ret på 
grund af om stæ ndigheder, hvis påkendelse ikke indebæ rer nogen kri
tik af rettens handlem åde, H urw itz, 1941 s. 188-189.

93. O m  dom m ernes holdning under forligsm æ gling, se Vollm ond 1980 s.
86 .

94. Gom ard 1994 s. 406, sml. Jo Hov: Rettsforlik, D ram m en 1976 s. 341.
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tilkendegivelsen ville være blevet ændret ved anke, giver det
te ikke tilstrækkelig grund til at anfægte forliget. Er rettens til
kendegivelse dog åbenbart urigtig, idet retten f.eks. har over
set en lovregel, som er afgørende for sagen, eller har opgivet en 
væsentlig forkert størrelse af den erstatning, som tillægges for 
en bestemt personskade, er forliget ugyldigt,95 uanset mod
partens gode tro.

Som nævnt skal hverken forlig efter Fr. af 1795 eller efter 
retsplejeloven begrundes, og partsforhandlingerne noteres 
ikke i retsbøger i forbindelse med indgåelsen af forlig. Noget 
synderligt grundlag for at anfægte et forligs gyldighed på 
grund af rettens optræden foreligger derfor ikke, og det har da 
heller ikke været muligt ved undersøgelse af Ugeskriftet de 
sidste 15 år at finde én trykt dom herom.96

Mangler ved selve forliget måtte efter Fr. af 1795 bedømmes 
efter de "almindelige Regler om Overenskomsters Gyldig
hed"97 og efter retsplejeloven efter almindelige aftaleretlige 
regler. For eksempel er et forlig, der ved en fejltagelse fra den 
ene parts side har fået et andet indhold end tilsigtet af ham, 
bindende for parten i overensstemmelse med dets ordlyd, 
såfremt den anden part er i god tro, jfr. Aftaleloven § 32.

8. Særligt om dommertilkendegivelser
I Dommertilkendegivelser diskuterer von Eyben, i hvilket 
omfang domstolene trods retsplejelovens tavshed herom har 
hjemmel til at fremkomme med tilkendegivelser, som de sene
re år har tiltaget i omfang.

95. Sml. her U fR 1978 s. 973; se G om ard 1994 s. 406.
96. I alt er trykt 9 sager om  hhv. afvisning U 83.871 H, U 84.316 V, foræ l

delse U 83.170 V, fri proces U 87.180 V, eksekution U 80.920 V, U 
80.947 0 ,  U 85.272 0 ,  forsikr.skade U 82.270 A ss.-Soc.resp. I von 
Eyben 1987 om tales dog fejlskrift ved forlig, dels i en æ ldre sag, U 
1960.948, som  viste, m ed hvilken ringe om hu forlig til tider bliver 
behandlet form elt, dels en sag af nyere dato, om talt af en af de til brug 
for bogen adspurgte advokater, hvor et m anglende protokollat om 
procesrente kom  til at indebæ re, at partens advokat kom  til at betale 
for sin uopm æ rksom hed, s. 158.

97. D euntzer 1898 s 71.
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Rettens tilkendegivelser bestemmer v. Eyben som "mundtli
ge eller skriftlige udtalelser om, hvorledes en retssag om et 
civilt retskrav bør afgøres på grundlag af parternes fremstil
ling -  enten ud fra retlige betragtninger eller billighedshensyn
-  med det formål, at udtalelsen kan danne grundlag for et for
lig mellem parterne, uden at der afsiges dom, alt under forud
sætning af forudgående bevisførelse, procedure og vote
ring".98 Forsøg på at få en sag bragt ud af verden på et tidligt 
tidspunkt, før parterne -  fra begge sider -  har haft lejlighed til 
at fremstille den, falder altså uden for begrebet.99

Von Eybens undersøgelse100 viser, at tilkendegivelser, hvad 
enten hjemmel hertil er eller var fornøden, har været en 
"almindelig, stadig og længe" anvendt fremgangsmåde ud fra 
den opfattelse, at man var berettiget dertil.101

Der er derfor muligvis hjemmel i sædvane, "selv om man 
måske ikke kan fastholde disse betingelser fuldt ud, og så er 
det endda en sædvane, som domstolene har stået i spidsen for 
at udvikle".102

Forarbejderne til retsplejeloven giver dog også en vis støtte 
til at benytte fremgangsmåden, idet rettens forligsbestræbelser 
ofte først vil have udsigt til at kunne lykkes, når sagen er for
beredt og beviserne kommenteret af advokaterne, så dommer 
og parter har bedre grundlag for at skønne over, hvorledes 
processen vil falde ud, hvis den afgøres ved dom.103

Dette må ifølge von Eyben fortolkes således, at man ved for
beredelserne af bestemmelserne om forligsmægling klart har 
accepteret, at forlig sker på grundlag af en færdigprocederet 
retssag, og at det ved forligsmæglingen lægges til grund, hvad 
retten anser for det sandsynlige udfald af retssagen.104

98. V on Eyben 1987 s. 16.
99. Von Eyben 1987 s. 162.
100. Til grund for D om m ertilkendegivelser har v. Eyben haft kontakt m ed 

ca. 300 advokater og gennem gået retsprotokoller i begge landsretter.
101 Von Eyben 1987 s. 16.
102. W .E. von Eyben: D anske Lovs form ueretlige bestem m elser, desvet- 

udo og retssæ dvane, i D anske og N orske Lov i 300 år, Festskrift for 
Danske Lov, K øbenhavn 1983, s. 577-608 og sam m e 1987, s. 17.

103. Betæ nkning 1951 s. 28f.
104. Von Eyben 1983 s. 577ff. sam t 1987 s. 17.
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Det må altså med en vis sikkerhed kunne fastslås, at der er 
hjemmel til dommertilkendegivelser, men udformningen her
af er der ikke nogen fast sædvane for. Desuagtet forbindes for
lig i alt fald fortrinsvis med billighedsløsninger og tilkendegi
velser med mundtlige (retligt korrekte) domme. Det synes der
for uheldigt, at tilsluttede tilkendegivelser formelt får beteg
nelsen forlig, ligesom det synes problematisk, når tilkendegi
velser fremsættes på et så tidligt stadium, at sagen ikke er fuldt 
oplyst og derfor retligt burde kaldes forligsforslag med under
stregning af billighedsaspektet eller det retligt usikre.

Von Eyben påviser væksten i antallet af tilkendegivelser, 
hvorom henvises til afsnit 4.2 ovenfor.

Betænkningen bag lovforslaget til § 355 om udvidet forbe
redende retsmøder105 giver ikke grundlag for at antage, at reg
len skulle virke hen til en mere aktiv indsats fra dommerens 
side i retning af at få et forlig i stand, tværtimod understreges 
stærkt risikoen ved, at dommeren allerede på et tidligt tids
punkt kommer til at give sin mening om sagens udfald til ken
de. I den senere betænkning fra 1976106, fremhæves at domme
ren -  altså en enkelt dommer -  ofte ved det forberedende 
møde vil kunne få et sådant overblik over sagen, at han kan 
foreslå en forligsmæssig ordning, hvis dette er muligt, inden 
en eventuel bevisførelse finder sted.

Forslaget om § 355 blev fremsat i Bet. 698/1973 og genfrem
sattes i Bet. 773/1976.107 I løbet af denne korte periode ændrer 
begrundelsen bag § 355 sig drastisk. I 1973-betænkningen 
fastslås, at hovedformålet er at imødekomme behovet for at 
skære sagen til og frembringe den "fornødne koncentration af 
processen", idet det understreges, at dommerens medvirken 
hertil ikke må forme sig således, at parterne kan få indtryk af, 
at retten allerede har taget stilling til sagen under domsfor
handlingen.108 I 1976-betænkningen finder retsplejerådet det

105. Bet. 698/1973 om behandling af borgerlige sager. Bestem m elsen i § 
355 er en ordret vedtagelse af betæ nkningens § 357 stk. 4.

106. Bet. 773/1976 om  retternes kom petence og arbejdsform  i borgerlige 
sager s. 16.

107. § 355 blev vedtaget ved lov nr. 260 af 8. juni 1979.
108. Bet. 698/1973 s. 25f.
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ønskeligt, at forligsmægling foregår på så tidligt et stadium 
som muligt af sagens behandling ved retten.109

I Bet. 698/1973 anføres, at rettens stilling under forligsfor- 
handlinger i dag i almindelighed er langt mere aktiv end den, 
som retten vil komme til at indtage under forberedelsen og 
"bevarelsen af sin åbenhed over for sagens tvivlsspørgsmål er 
en vanskeligere opgave for dommeren under forligsmægling 
end under den egentlige sagsforberedelse".110

Uagtet retsforlig ofte hviler på en dommertilkendegivelse 
om, hvad en mulig dom ville lyde på, adskiller forliget "på 
domsvilkår" sig væsentligt fra en dom ved, at anke er afskåret. 
Navnlig i principielle sager kan det være uheldigt, at der ikke 
skrives dom, og denne ulempe kan ikke helt overvindes ved, 
at retten, som det -  om end sjældent -  sker, giver en skriftlig 
begrundelse af sin tilkendegivelse. Brug af tilkendegivelse for
udsætter, at retten føler sig sikker på, hvad en dom ville gå ud 
på.111 Selv et nok så sikkert skøn må til tider endog modifice
res eller ændres, efterhånden som begrundelserne herfor skal 
produceres, hvilket medfører en del retssikkerhedsmæssig 
usikkerhed.112

Endvidere fastslår von Eyben, at dommerne på baggrund af 
udtalelserne i særdeleshed i Bet. 773/1976 med god samvittig
hed kan være særdeles aktive med henblik på at få forlig i 
stand,113 at der "formentlig ligger i enhver forligsvirksomhed, 
at der må udøves en vis pression",114 men at en del af de advo
kater, som har været inddraget i hans undersøgelse, uopfor
dret har fundet anledning til at fremhæve, at der ofte udfoldes 
for store bestræbelser fra retternes side for at få forlig i stand.115

109. Bet. 773/1976 s. 62.
110. Bet. 698/1973 s. 26.
111. G om ard 1994 s. 403 sam t ovenfor pkt. 6.4.
112. Jfr. V ibeke Vindeløv: Retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager, i 

Juristen nr. 9/10 1992 s. 397-404. V edrørende retssikkerhedsovervejel- 
ser henvises i øvrigt til Kapitel 8.

113. Von Eyben 1987 s. 137.
114. Von Eyben 1987 s. 22.
115. Von Eyben 1987 s. 20f.
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8.1 Problemer ved dommertilkendegivelser
Den omfattende forligsvirksomhed medfører i det mindste to 
spørgsmål: For det første, hvorvidt parterne er tjent med den
ne forligsvirksomhed eller bedre tjent med at afvente en dom. 
Den lange sagsbehandlingstid er naturligvis afgørende for 
parternes valg, idet behovet for en hurtig afgørelse ofte er 
stort. Under de givne omstændigheder er det derfor sandsyn
ligt, at parterne i sager, der ikke er principielle, vil foretrække 
en hurtig mundtlig dom frem for længere tids usikkerhed. 
Afvejningen synes dog i et vist omfang at udgøre et valg mel
lem to onder snarere end en reel behovsafvejning.

Et andet spørgsmål, som opstår i kølvandet på den omfat
tende forligsvirksomhed, er, hvornår forligsmægling mest 
hensigtsmæssigt lader sig foretage. Dette afhænger naturligvis 
af, hvad man forstår ved forlig. Skal forliget ikke baseres på 
retlige normer, kan forligsmægling uanset sagens faktiske og 
retlige komplikationer bringes i stand fra sagens start og 
afsluttes tidligt i forløbet. Forudsætningerne for et sådant for
lig i form af krav til kommunikation mv. er imidlertid sjældent 
til stede.

Skal forliget derimod fungere som en mundtlig dom, som i 
sit indhold opfylder alle krav til en korrekt afgørelse, vil for
udsætningerne for forligsforhandlinger kun være til stede tid
ligt i forløbet i mindre komplicerede sager. Vedrører sagen 
f.eks. køb og salg af en virksomhed, og hævder køber, at 
omsætningen ikke svarer til den af sælger oplyste, kan det fra 
sagens start være vanskeligt at afgøre, om sælger har fusket 
med regnskaberne eller køber er uegnet som forretningsmand.

Uanset 1976-betænkningens forslag om tidlig forligs
mægling vil en sådan i komplicerede sager være direkte kon- 
traindiceret.

8.2 Spørgeskemaundersøgelser samt advokatinterview
Ved spørgeskemaundersøgelser fra 1991, jfr. Bilag 1, blev bl.a. 
de to landsretter samt et antal byretter adspurgt om forligs
virksomhed af principiel karakter. Tilsvarende spørgsmål blev 
rettet til de i 1994 interviewede advokater, jfr. Bilag 2.
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8.2.1 Lukkede døre
Retterne blev spurgt, i hvilket omfang dørene lukkes under 
forligsforhandlingerne. Svarene spændte fra en generel hen
visning til hjemlen i Rpl. § 269 til "altid." Med tilladelse fra 
forskellige dommere og de involverede parter og deres advo
kater fik jeg, ligeledes i foråret 1991, adgang til at foretage 
observationer bl.a. af § 355-møder i forskellige byretter. Af dis
se observationer kan udledes, at forligsforhandlingerne som 
hovedregel holdes for lukkede døre (en enkelt gang afviste 
dommeren min tilstedeværelse), og at dette sker rutinemæs
sigt, dvs. uden at parterne adspørges om deres interesse heri 
eller først på parternes foranledning.

Uagtet Retsplejeudvalget ved indførelsen af adgang til at 
lukke dørene under forligsforhandlinger anså de processuelle 
betænkeligheder for overskuelige, når lukning kun kunne ske 
med begge parters samtykke, har praksis altså udvidet sig 
videre end foreslået.116

I spørgeskemaundersøgelsen blev ligeledes spurgt om, i 
hvilket omfang man benyttede sig af forligsmægling med én 
part ad gangen. Svaret hertil var et ubetinget "aldrig," hvilket 
vel også må anses at stride imod grundlæggende danske rets- 
sikkerhedsprincipper.117

8.2.2 Parternes tilstedeværelse
En variant af de lukkede døre er, i hvilket omfang parterne selv 
skal være til stede under § 355-møder, eller om disse skal afhol
des alene mellem de professionelle aktører. Som det fremgår af 
pkt. 6.1 er traditionen herom forskellig øst og vest for Storebælt.

Nogle københavnske advokater har således udtrykkeligt 
gjort opmærksom på, at de anså et § 355-møde med parternes 
tilstedeværelse som en umulighed, fordi hverken de eller dom
meren ville have den fornødne frihed til at fravige de oprinde
ligt nedlagte påstande eller diskutere problematiske bevis
spørgsmål. Et efterfølgende legitimeringsproblem over for kli
enten ansås ikke at være af betydning.

116. D er henvises til afsnit 6.3.
117. Separate m øder anvendes hyppigt i udenretlig m æ gling og er tillige 

alm indeligt i udenlandsk ret, jfr. Kapitel 9 sam t A ppendix.
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8.3 Habilitet
Som beskrevet under pkt. 3.1 fandt udvalget bag betænkning 
om forligsmægling i borgerlige sager fra 1951 det ikke betæn
keligt, at den dommer, som forgæves havde forsøgt mægling, 
skulle deltage i eller forestå en senere domsforhandling.

Da det -  eksempelvis i japansk ret118 -  tillægges afgørende 
vægt, at der ikke er personsammenfald mellem mægler og 
dommer, var spørgsmål herom inkluderet i spørgeskemaun
dersøgelsen.

De indhentede svar må forstås således, at de adspurgte ret- 
ter generelt er af samme opfattelse som udtrykt i Bet. 1951.119 
Imidlertid synes svarene fra de to landsretter at angive, at man 
vurderer habilitetsproblemet forskelligt.

Ved Vestre Landsret er det tilsyneladende fast praksis, at 
den dommer, som forgæves har forsøgt at forlige en sag, ikke 
deltager i domsforhandling af samme sag. Ved Østre Landsret 
begrundes opfattelsen af den manglende habilitet med profes
sionalisme. Ved Vestre Landsret begrundes den modsatte 
praksis med hensynet til parterne og deres mulige (i øvrigt 
måske ubegrundede) frygt for inhabilitet hos den forligsmæg- 
lende dommer.

De adspurgte advokater gav udtryk for den opfattelse, at en 
mere aktiv forligsmægling fra dommerens side er ønskelig, 
såfremt denne herefter i tilfælde af sagens henvisning til dom 
viger sædet.

Parallelle overvejelser er gjort i forbindelse med dommerens 
rolle som neutral opmand i voldgiftssager, hvor det er fore
slået, at dommeren for at undgå habilitetsvanskeligheder over
lod eventuelle forligsbestræbelser til de to partsudpegede 
voldgiftsmænd.120

118. Takeshi Kojim a: Perspectives on Civil Justice and A D R: Japan and the 
U .S.A ., Tokyo 1990, specielt Part III.

119. Jfr. M enneskerettighedsdom stolens afgørelse 24.5.1989 af H auschildt- 
sagen, hvorefter det fandtes stridende mod m enneskerettighederne, at 
den sam m e dom m er, som  havde forestået varetæ gtsfæ ngslingen, tilli
ge skulle tage stilling til den endelige dom. A fgørelsen fulgtes af H øje
steret, jfr. U fR 1990.13 H.

120. Der henvises i øvrigt til det norske forslag om rettsm egling, jfr. K api
tel 9.



8.4 Billighedsovervej eiser
Retterne blev ligeledes spurgt, om det hænder, at et forligsfor
slag bygger på en bedømmelse af sagen ud fra rimelighedsbe- 
tragtninger, som afviger fra en retlig vurdering, og om retten i 
så fald bør gøre det klart for parterne, i hvilket omfang dens 
forligsforslag stemmer overens med, hvad en dom ville falde 
ud til, om det bygger på friere betragtninger ex æquo et bono 
eller eventuelt kun på et foreløbigt indtryk af sagen.121 Ifølge 
spørgeskemaundersøgelsen følte retterne sig ikke altid foran
lediget til at orientere om, at forslaget ikke kunne antages at 
svare til et eventuelt domsforslag. Uanset advokaternes ansvar 
må anses for at være stort, følte heller ikke disse sig imidlertid 
altid foranlediget til at orientere om, i hvilket omfang det 
opnåede resultat var juridisk korrekt.

9. Sammenfatning
Som beskrevet i indledningen har fokus for beskrivelsen af for
ligsmægling fra forligskommissionernes oprettelse i 1795 til 
retternes forligsmægling i dag været at belyse rammerne for 
udviklingen i de parametre, som er opstillet i kapitel 2. Disse 
var anvendelsen af eksperter eller lægmænd ved konflikt
løsning, muligheder for kommunikation mellem aktørerne 
samt forudsætningen om en objektiv korrekt eller rigtig 
løsning.

Beskrivelsen skal ses i lyset af de seneste års vækst i alter
native konfliktbehandlingsmønstre. Forholdet mellem mæng
den af konfliktbehandling i og uden for det traditionelle 
system belyses dog først i kapitel 8, hvortil henvises.

Den historiske redegørelse kan dog allerede på nuværende 
tidspunkt generere nogle kommentarer. Spørgsmålet om per
sonligt fremmøde er et område, som illustrerer ikke blot pro
fessionaliseringen af behandling af parternes konflikter, men 
også institutionaliseringen og dermed et svigtende grundlag 
for kommunikation.

Fysisk tilstedeværelse må betragtes som en minimumsfor- 
udsætning for kommunikation aktørerne imellem. I samme
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121. Gomard 1994 s. 403.
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øjeblik fraværet af parterne accepteres, idet repræsentation 
anses for tilstrækkeligt, bortfalder det reelle grundlag for kom
munikation. De "tilbageværende" repræsentanter har herefter 
ikke andet at gøre end så godt som muligt at tale de repræsen
teredes sag, hvortil engagementet naturligt skifter karakter fra, 
hvis konflikten havde været de pågældendes egen.

Fra krav til forligsmæglere om at være "uberygtede og fuld
myndige mænd" med værdsættelse af disses lægmandsfornuft 
og lokale tilknytning samt krav om parternes personlige frem
møde til tvisters behandling af professionelle jurister både som 
trediepersoner og som repræsentanter ofte med fravær af de 
involverede parter ligger således en afgørende udvikling, ikke 
blot i form, men også i indhold.

Endvidere skulle forlig indgået under forligskommissioner
ne baseres alene på parternes enighed og ikke som i retligt regi 
holdes op imod, hvad der i henhold til loven vil blive et even
tuelt domsresultat. Parterne -  eller mægleren -  behøvede altså 
ikke som ledetråd at have en formelt korrekt afgørelse, men 
kunne lade sig lede af ret og rimelighed under hensyn til de 
givne omstændigheder. Mæglerens aktivitet skulle derfor ud
foldes udelukkende med enighed som mål, når blot indholdet 
ikke stred mod lov og ærbarhed.

Efterhånden som forligsmæglingen kom stadig mere over i 
det retlige system, ændrede kravene til forligenes indhold 
karakter. Enighed var herefter ikke længere hovedkriteriet, 
men "rigtighed" og overensstemmelse med gældende ret. 
Ændringen har naturligvis store konsekvenser for, hvem der 
har herredømmet over definitionen af såvel konflikt som 
løsning. Der indføres hermed et relevanskriterium.

Også mæglerens aktivitet med hensyn til mæglingsproces- 
sen synes at have gennemgået en udvikling. Mægleren under 
Fr. af 1795 kunne tilsyneladende forledes til udfoldelse af gan
ske store forligsbestræbelser. Disse var dog som nævnt ikke 
bundet til at skulle opnå resultater af bestemt indhold, bortset 
fra parternes enighed.

Dommerens forligsbestræbelser for retten var derimod i 
begyndelsen stærkt præget af et professionelt krav om neutra
litet, men har efterhånden, jfr. beskrivelsen om § 355-møder, 
udviklet sig til stadig større aktivitet udfoldet på et stadig tid-
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ligere tidspunkt. "Sandheds"- eller "rigtigheds"kriteriet er der
for under pres. Succes-kriteriet for forligsmægling og/eller § 
355-møder kan muligvis siges at have udviklet sig fra  ønsket 
om enighed og et formål om at forlige folk, der var trættekære, 
over ønsket om at få en sag skåret ordentligt til med henblik på 
opnåelse af en juridisk korrekt løsning, til at få så mange sager 
kvalt så hurtigt som muligt, hvor kravet til forligets "rigtig
hed" om ikke formelt, så i hvert fald reelt er nedtonet.

Denne procesbesparende aktivitet, som i og for sig kan have 
mange gode grunde for sig, er imidlertid problematisk. Under 
Fr. 1795 stod det klart, at forligsmægleren ikke havde autoritet 
til at afsige dom i sagen endsige behøvede kendskab til, hvad 
der retligt var rigtigt, mens dommeren både dengang og i dag 
har autoritet til at afgøre sagen i tilfælde af mislykket forlig og 
dermed forventes at sidde inde med den nødvendige viden 
om et retligt rigtigt resultat.

Kombinationen autoritet og forligsiver samt slækkede krav 
til forligets "sandhed" må derfor i det mindste give anledning 
til nogen retssikkerhedsovervejelse.122

Endelig viser den historiske udvikling i lyset af aktuelle 
overvejelser om indførelse af obligatorisk mægling efter den 
ny model og dennes tilknytning til systemet, jfr. Kapitel 13, for- 
ligsinstituttets bevægelse ud og ind af det officielle system, 
vanskeligheden ved at få forligsmægling placeret retligt og 
den gensidige afsmitning af procesformer. Bestemmelserne om 
lukkede døre under forligsmægling er et godt eksempel på en 
sådan udvikling, hvor de åbne døre repræsenterede perioden, 
hvor kravet om retligt korrekte afgørelser prioriteredes højere 
end hensynet til parternes renommé og deres samarbejdsvilje.

Man kan stille sig selv spørgsmålet om, hvorfor forligskom- 
missionerne udviklede sig til en fiasko, af visse oven i købet set 
med et skær af latterlighed.

Svaret herpå kan beskrives i tekniske termer, såsom at 
grundlaget for at lade sig forlige forsvinder i og med, at man 
ikke længere behøver personligt at lade sig konfrontere med 
sin modpart osv. I takt med, at det personlige ansvar svinder, 
svækkes tillige engagementet.

122. Herom henvises til Kapitel 8.



222 Kapitel 3

Man kan imidlertid vende spørgsmålet om og spørge, om 
det er sandsynligt, at forligskommissionerne kunne bevares i 
samme skikkelse gennem århundreder. Efter min opfattelse er 
det ikke tilfældet. Forligskommissionerne måtte som enhver 
anden samfundsinstitution følge samfundsudviklingen og de 
ændrede prioriteringer, en sådan udvikling medfører.

I overensstemmelse med Eckhoff og Sundbys tilbagekob- 
lingsteori, som i detaljer beskrives i Kapitel 14, afsnit 4.1, er 
retssystemet (og forligskommissionerne) åbne systemer, gen- 
nemtrængelige for samfundsmekanismer og i en dialektisk pro
ces hermed. Forligskommissionerne måtte derfor som en nød
vendighed skifte indhold. At ændringen i visse situationer 
fremkaldte behov for latterliggørelse, kan måske ses som ufor
stand mht. forståelse af faser i en samfundsudvikling, der net
op på grund af denne manglende forståelse ofte har en tendens 
til "at smide barnet ud med badevandet".

Således tyder situationen i dag på, at flere af de kvaliteter, 
som karakteriserede forligskommissionerne i 1795, nu 200 år 
efter igen begynder at blive værdsat.



Kapitel 4 
Dagens domsforhandling og mægling 

1. Indledning
Konfliktbehandlingen kan variere med hensyn til formalitet, 
de involverede parter, trediepartens autoritet (hvis der er en 
trediepart), typen af løsning og mængden af tvang udøvet af 
eller over for de involverede parter.

I en traditionel juridisk beskrivelse vil de forskellige former 
for konfliktbehandling blive anskuet vertikalt (hierarkisk) med 
den juridiske/legislative kolonne øverst i pyramiden. En 
polycentrisk beskrivelse vil angive de forskellige konfliktbe
handlingsformer horisontalt. Herved skabes dels mulighed for 
at fokusere på flere karakteristika ved konfliktbehandlingen, 
dels elimineres den antagelse, at den judicielle/legislative 
afgørelse skulle være mest betydningsfuld. Anvendes f.eks. en 
kvantitativ målestok, vil den judicielle/legislative fremgangs
måde snarere anses for at indtage en underordnet rolle. Kun en 
lille del af de samlede konflikter antages at nå til advokat, og 
kun en lille del af disse konflikter når videre til domstolene. 
Nedenfor illustreres nogle af de valgmuligheder, som forelig
ger ved konfliktbehandling og konfliktløsning.1

1. Skem aet er en fordansket udgave af skem a i C hristopher M oore: The 
M ediation Process, Practical Strategies for Resolving Conflicts, San 
Francisco 1989 s. 5. D er henvises til V ibeke Vindeløv: Polycentri og 
A lternativ K onfliktløsning, i Peter Blum e og H anne Petersen (red.): 
R etlig  Polycentri, K øbenhavn 1993 s. 147-162.



124 Kapitel 4

*o3

C3aeraa>.

vTft>

<N £
’S °  
S-3CT

rT 
3 -— .  WJ
§ C3  C/3

OP

TJO
•-iSTCu3a
Élfo<?

2
8

<2.
5'
09

<O
Cl00

S'
<o
CL09

C
Sro '
S'

OQB
i -tfD

r 1n
09

< 
B>
09
IS

ina>

Privat løsning af 
parterne

Privat 3.-parts 
afgørelse

Lovlig (off), 
autoritativ

3. parts 
afgørelse

Stigende tvangsudøvelse og tendens til vinder/taber-løsning

Konfliktløsning sondret på "form elle" rammer

Endnu et forhold, som den horisontale fremstilling indicerer, 
er, at ikke alle konflikter behøver at kunne defineres juridisk 
og derved at kunne omfattes af rubrik nr. 3. Det er imidlertid 
ikke uden betydning for det juridiske univers, hvorledes de 
øvrige konflikter løses. Et eksempel herpå er uenighed om 
udøvelse af forældremyndighed, hvor en offentlig myndighed 
ikke har kompetence til at gribe ind. Først når konflikten har 
udviklet sig til et spørgsmål om ophævelse af forældremyndig
hed, vil der være grundlag for judiciel indgriben. Et andet 
eksempel er uenighed om, hvordan arbejde skal udøves på en 
arbejdsplads. Heller ikke her vil en offentlig myndighed altid 
være kompetent til at gribe ind (medmindre sagen eksempel
vis vedrører arbejdsmiljø), førend arbejdsforholdet er ophørt, 
og spørgsmålet om uberettiget afskedigelse fremkommer.

Konflikter af denne art vil imidlertid uden vanskelighed 
kunne være genstand for mægling, idet mæglingen principielt 
er anvendelig på alle konflikter, hvor parterne kan enes om at 
anvende denne metode. Genstanden for en retsvidenskabelig
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synsvinkel vil herved automatisk indsnævres til den type af 
konflikter, som er eller kan blive retligt defineret, uden at det i 
sig selv er indlysende, hvorfor eksempelvis konflikter af oven
nævnte art er holdt uden for det retlige system.

Den juridiske måde at behandle retsregler og retsstoffet på 
indeholder som ofte beskrevet en metode til at tolke regelsy
stemets indhold og implikationer. Når juraen ses som en pro
blemløsnings- eller konfliktbehandlingsteknik,2 er den gode 
jurists centrale redskab selve evnen til at finde frem til den rig
tige retsregel i retssystemet. Dette har som konsekvens, at den 
juridiske måde at behandle konflikter, som opstår i samfundet, 
på er, (som det er udtrykt i tråd med den almindelige hierarki
ske anskuelsesmåde) at ophøje dem til et retligt niveau.3 Kon
flikten flyttes fra ét virkelighedsniveau til et andet -  det retsli
ge -  hvor staten kan tage aktivt del i konfliktløsningen, ikke 
blot i fremgangsmåden, men tillige i anvisning af de normer, 
hvorefter konflikten skal løses.4

Retssystemets formål er altså at bringe konflikten igennem 
en bearbejdning, som gør den håndterlig for retsapparatet. 
Konflikten bliver ved den retlige behandling til, hvad i denne 
bog bliver betegnet "en tvist".

En retsvidenskabelig synsvinkel vil herefter blive at tage 
udgangspunkt i den regulering, der i den aktuelt studerede kul
tur siges at være konfliktregulerende, og herfra se på, hvilke af 
disse reguleringer der kan tolkes som retligt, dogmatisk regule
rende. I dette felt vil kunne skabes en empirisk baseret, norma
tivt orienteret procedure for konfliktbehandlingen med autorita
tiv afvejning af f.eks. individets og statens interesse. Fremgangs
måden er i stand til at normere, så længe den er legitim som kon- 
fliktnormeringsmåde. Den retsvidenskabelige synsvinkel kan 
ikke i sig selv relatere til mikroplanet (f.eks. om tyveri af kon
flikter)5 eller til makroplanet (om styring og kontrol), men den 
kan producere information, vi kan anvende til videre analyse.

Den retssociologiske synsvinkel på retsstoffet har ikke til for

2. H åkan H ydén: Rattsregler, Lund 1977, s. 11-13.
3. Thom as M athiesen: Retten i Sam funnet, O slo 1984 s. 14.
4. H åkan H ydén: Rättens sam hälleliga funktioner, Lund 1978, s. 17.
5. Jfr. Nils Christie: K onflikt som  eiendom , TfR 1977 p. 113-132.
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mål at "ophøje" konflikterne i samfundet og deltager dermed 
ikke i udsondringen af væsentlige dele af konfliktstoffet som 
irrelevante. Derimod anvender retssociologien forskellige 
fremgangsmåder for indsamling af materiale, modeller og 
hypoteser med henblik på at beskrive konflikterne i deres sam
fundsmæssige sammenhæng. Retssociologien forsøger således 
at beskrive konflikten i sin kontekst og fulde form. Genstanden 
for de to synsvinkler er altså væsensforskellig: Retsvidenska
bens genstand er den retligt definerede tvist, og retssystemet 
forsøger at bringe tvisten til ophør. Retssociologiens genstand 
er konflikten i sin kontekst, og retssociologien bedriver sig 
ikke med at opstille anvisninger på, hvorledes de beskrevne 
konflikter kan løses eller bringes til ophør.

Den sociologiske synsvinkel kan for at opfylde dette mål tage 
udgangspunkt i konfliktadfærd, således som det defineres i 
den aktuelle kultur, og ser herfra på, hvilke sider eller dele af 
konflikten der er blevet ført ind under regulering. Herefter kan 
varierende reguleringer studeres, fra kulturelle til formalisere
de, idet reguleringerne og deres form, genstandsfelt samt sam
menhængen mellem form og genstandsfelt studeres. Dette 
giver grundlag for at relatere konflikttyper til aktionsformer 
på såvel mikro- som makroplanet. I sig selv rummer en socio
logisk synsvinkel således ikke basis for en normativ stillingta
gen, men producerer information hertil.

Mægling beskrives ofte som en konfliktløsningsmetode, 
hvis formål er at optage så vidt muligt alle de til konflikten 
hørende elementer uden udsondring af faktorer som irrelevan
te, og som sådan kan den ses som en praktisk forlængelse af 
den teoretiske retssociologi ved at opstille de anvisninger på 
konfliktløsningsadfærd, som er fraværende i den teoretiske del.

Genstanden for dette og de efterfølgende kapitler er forskel
lene mellem domstolsbehandling og mægling. Synsvinklen vil 
være både retsvidenskabelig og retssociologisk, idet den vil 
fokusere på sammenhængen mellem konflikt og reaktionsform, 
dvs. på konflikten som iagttagelig adfærd og som sprogliggjort 
fænomen. I dette kapitel fokuseres på, hvorledes fremgangsmå
den, dvs. rammerne for processen adskiller sig ved konfliktbe
handling, når tvister og konflikter behandles ved henholdsvis 
domstolsbehandling og mægling. Det er den typiske dom-
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stolsadfærd, og mæglingsadfærd, som danner grundlag for 
beskrivelsen. På samme tid som beskrivelsen er genkendelig, 
dækker den altså over så mange varianter, at afvigelser herfra 
altid vil kunne hævdes. Der er en vis anomali i at beskrive 
mæglingsprocessen ud fra mæglerens rolle, idet mægling netop 
er koncentreret om parternes fremtrædende rolle. Derimod er 
det helt i overensstemmelse med domstolsideologien at beskri
ve fremgangsmåden ved dette forum ud fra dommerens rolle.

På den anden side tager beskrivelsen ikke udgangspunkt i 
de juridiske traditioners egen definition, idet der ikke fokuse
res på løsninger, eller det retlige, men på processen. Sådanne 
metodiske kunstgreb nødvendiggøres af, at sammenligning 
foretages af et retligt og aretligt fænomen, hvis formål som 
udgangspunkt er forskellige, og muliggør tillige, at kommuni
kationsbegrebet, som i idealet har en fremtrædende rolle, syn
liggøres ved de her beskrevne typer konfliktbehandling.

2. Fremgangsmåden ved domstolene med 
henblik på dom
2.1 Retsplejelovens grundprincipper
En beskrivelse af fremgangsmåden ved domstolsbehandling 
kunne principielt vedrøre dels den processuelle fremgangsmåde, 
dvs. forløbet trin for trin uden skelen til de materielle regler, dels 
de af de professionelle aktører anvendte teknikker. I dette kapi
tel fokuseres fortrinsvis på den processuelle fremgangsmåde.

Der sondres almindeligvis mellem materielle rettigheder og 
forpligtelser og processuelle regler som et accessorisk normsy
stem til den materielle ret. De processuelle regler drejer sig om, 
hvorledes de bestående rettigheder og forpligtelser gennem
føres. Retskrav defineres i retslitteraturen i dag som krav, der 
kan hævdes ved de retlige tvangsmidler, og den materielle og 
processuelle ret smelter herved sammen til en enhed,6 hvilket

6. Se bl.a. H. U ssing: O bligationsretten A lm indelig Del, 4. udg. K øben
havn 1961 s. 2; G om ard: O bligationsret 1. del. 2. udg., K øbenhavn 1989 
s. 19 sam t Civilprocessen 4. udg. K øbenhavn 1994 s. 1 og Ross: O m  Ret 
og Retfæ rdighed, K øbenhavn 1953 s. 66.
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naturligvis af overskuelighedsårsager ikke hindrer, at proces
sen beskrives som en selvstændig del.

Ifølge de procesretlige fremstillinger er det procesrettens 
formål at opnå den bedst mulige sagsbehandling under hen
syn til de givne materielle regler. Dette fører til tider til et skøn 
over, hvad der i den foreliggende situation er mest hensigts
mæssigt, og giver således inden for de materielle og processu
elle grænser plads for en vis konkret hensyntagen.

Civilprocessen er baseret på en række grundprincipper. For 
det første angiver grundlovens § 65 stk. 1, at der i videst muligt 
omfang skal råde offentlighed og mundtlighed i retsplejen. Her
udover foreskriver retsplejeloven med visse undtagelser bevis
førelsens umiddelbarhed (at processtoffet, både beviser og proce
durer, fremføres direkte for den ret, som skal dømme i sagen), 
bevisbedømmelsens frihed  (at spørgsmålet om, hvilke kendsger
ninger, der kan anses for tilstrækkeligt bevist, i almindelighed 
er overladt til rettens skøn). Herudover gælder et princip om 
partsoffentlighed og aktindsigt, (at parterne har ret til at være til 
stede i alle retsmøder og til at blive bekendt med alt, hvad der 
fremkommer i sagen), samt om kontradiktion. Endvidere gæl
der forhandlingsprincippet, hvorefter retten skal træffe sin 
afgørelse på grundlag af de af parterne fremsatte krav og til
vejebragte oplysninger, samt dispositionsprincippet som udtryk 
for parternes ret til i almindelighed frit at disponere over 
sagens genstand og i begrænset udstrækning også over dens 
form.7

Principperne skal alle ses i lyset af den materielle rets rettig
heder og forpligtelser, disses forudsætning om objektiv dedu- 
cerbarhed samt dommerens pligt til ex officio at træffe sin 
afgørelse efter gældende ret. Offentligheds- og mundtligheds- 
princippet skal sikre imod, at en part ved magtfordrejning hin
dres i at få det, denne ifølge de materielle regler har krav på. 
Umiddelbarhedsprincippet samt princippet om bevisbedøm
melsens frihed skal sikre, dels at det virkelig er dommeren, der 
afgør sagen, dels at denne får mulighed for at danne sig et ind-

7. Se hertil eksem pelvis Gom ard 1994 s. 6f. Endvidere henvises til V ibe
ke Vindeløv: K onfliktbehandling ved dom  og m æ gling, Retsviden- 
skabeligt Inst. B's Å rsberetning 1993 s. 145-156.
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tryk af parters og vidners pålidelighed, hvilket er nødvendigt 
for, at den materielt rigtige løsning kan træffes. Principperne 
om partsoffentlighed og aktindsigt angiver en ret til at være til 
stede og gøre sig bekendt med det fremkomne, men disse fore
teelser kan i vidt omfang varetages af partens advokat. Tilsva
rende gælder for kontradiktionsprincippet, som angiver en ret, 
ikke en pligt for parten til at fremkomme med sit syn på sagen. 
Endelig udtrykker forhandlings- og dispositionsprincipperne 
parternes ret, og i almindelighed også pligt, til selv at frem
skaffe det fornødne processtof, hvorpå dommeren kan træffe 
sin afgørelse.

Generelt kan om principperne siges, at disse er tilblevet af 
retssikkerhedsmæssige hensyn og kan opfattes såvel som en 
byrde som et værn for parterne, hvor det byrdefulde antages at 
ligge i, at påstande, anbringender og beviser, som parterne 
ikke fremfører for retten, lades ude af betragtning, og værnet i, 
at dommeren som forhandlingsleder kan være aktiv for at 
fremme sagen og bidrage til klargøring af parternes stand
punkter, men retten kan ikke tillægge parten andet og mere, 
end han har påstået.8

Fra et retssociologisk synspunkt afspejler principperne tilli
ge en fundamental konfliktopfattelse i vort samfund med 
afgørende vægt på systemets rolle ved opnåelse af normkon- 
sensus. Herom henvises til Kapitel 14.

2.2. Fremgangsmåden trin for trin
Ønsker man at beskrive fremgangsmåden trin for trin for en 
sags behandling ved domstolene, er det blot at søge i retspleje
loven og de civilprocesretlige fremstillinger. Fremgangsmåden 
er fastlagt i henhold til retsplejeloven og beskrevet i oftest kla
re og enkle regler. En del af reglerne er fælles for sagsbehand
lingen i første instans og appelsager. Kun 1. instanssager vil 
blive behandlet her.

Generelt vil reglerne omtale parten som den handlende 
person. Det er således parten, der nedlægger påstande, der 
fremskaffer beviser, der tager til genmæle etc. I realiteten vil 
advokaten imidlertid sandsynligvis optræde på partens veg-

8. Gomard 1994 s. 361.
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ne, men hverken retsplejeloven eller de procesretlige fremstil
linger lægger vægt på dette (bortset naturligvis fra fremhæ
velse af hjemlen til repræsentation, Rpl. kap. 25). De såkaldt 
nødvendige proceshandlinger, der foretages under selve pro
cessen, vil derfor uden videre påtale overføres fra parten til 
advokaten.

Ud fra en gældebetragtning i Ross' forstand kan retsplejelo
vens regler om skridt, der foretages under selve processen, 
ikke siges at være gældende, idet de i praksis er omformet fra 
anvisninger til parten til anvisninger til dennes advokat. Når 
procesretlige fremstillinger herefter fortsat omtaler de aktuelle 
regler med retsplejelovens ord, tilsløres herved den transfor
mation, som nødvendigvis må forekomme, ikke blot som led i 
selve den professionelle tilskæring af procesmaterialet, men 
tillige ved, at den oprindelige aktør erstattes af en anden.

Fremgangsmåden trin for trin er herefter følgende:
Forinden sagen når til retten, vil parten typisk ved henven

delse til advokat eller en retshjælpsinstitution have forelagt sin 
klage. Dette må nødvendigvis ske ved personligt fremmøde 
(bortset fra helt exceptionelle tilfælde). Parten søger professio
nel hjælp og må -  må det forventes -  ønske en advokats ind
træden i og overtagelse af sagen. Hvorvidt ønsket er et reelt 
ønske om at overlade sagen til en anden, eller det er fremkom
met af nødvendighed på grund af afmagt over for et professi
onelt domstolssystem, er umuligt at sige. Det er imidlertid et 
faktum, at antallet af selvmødere er forsvindende lille.9

Advokaten udfærdiger stævning, som indeholder dels par
tens påstande, der angiver, hvad parten ønsker dommen skal 
gå ud på, dels de anbringender eller begrundelser, der frem
føres til støtte for kravet, og endelig oplysning om de beviser, 
som kan føres til støtte for det fremførte krav. Når stævningen 
forkyndes for sagsøgte, gives denne samtidig meddelelse om 
datoen for første forberedende møde. Sagsøgte vil herefter 
typisk skynde sig til advokat for at få hjælp til, hvordan han 
skal tage til genmæle. I landsretssager vil dette ofte ske ved

9. Se Taksøe-Jensen: M ateriel Procesledelse, K øbenhavn 1976, hvori 
anføres, at der "knap længere forekom m er en ren selvm øderproces her i 
land et", s. 601



Dagens domsforhandling og mægling 131

udfærdigelse af svarskrift, og de direkte aktører er herefter de 
to advokater.

Selve sagsbehandlingen falder i to dele, forberedelsen og 
domsforhandlingen. Som nævnt fordres ikke personligt frem
møde, og parterne vil lade sig repræsentere ved advokat. Har 
denne ikke medbragt de nødvendige dokumenter eller udebli
ver sagsøgte eller dennes advokat fra første retsmøde, kan ret
ten, dvs. dommeren, afsige dom efter sagsøgerens påstand. 
Retten vil ofte udnytte sin spørgsmålsret, og der kan bestem
mes udvidet forberedende møde, jfr. ovenfor kapitel 3, til yder
ligere klargøring af sagens faktiske og retlige omstændigheder, 
evt. med henblik på opnåelse af forlig. Når forberedelsen er 
afsluttet, og det vil navnlig sige, når der er opnået klarhed over 
omfanget af bevisførelsen, berammes domsforhandlingen. I 
dette tidsrum, som meget vel kan tage måneder, kan modpar
ten modsætte sig, at "andet processtof", f.eks. nye påstande 
eller anbringender, inddrages (§ 363).

Retten kan indkalde en part til at møde personligt under 
domsforhandlingen og vil i så fald evt. tillægge udeblivelse 
eller ufuldstændige partsforklaringer processuel skadevirk
ning.

Men uanset parternes tilstedeværelse og retsplejelovens 
bestemmelser, som angiver parten som handlingsobjektet, er 
det advokaterne, der fører ordet, og "forhandlingen" foregår 
derfor umiddelbart mellem de to advokater og dommeren. 
Parterne selv har en tilbagetrukket rolle, henvender sig ikke 
direkte til hinanden, men kun via deres advokater, som er 
underlagt retsplejelovens regler. Først nedlægges påstandene, 
derefter "forelægges sagen", hvilket betyder, at sagsøgers 
advokat mundtligt redegør for sagen og dens stridspunkter i 
kronologisk orden. Herefter får sagsøgte(s advokat) ordet til 
eventuelle bemærkninger til forelæggelsen. Herefter følger 
bevisførelsen og siden hen proceduren, hvor advokaterne i frit 
foredrag gør rede for deres opfattelse af sagen, deres vurdering 
af berettigelsen af modpartens krav, bevisernes vægt samt en 
eventuel vurdering af de retsregler, der kan komme til anven
delse. I denne forbindelse vil advokaterne ofte påberåbe sig 
afgørelser i lignende sager samt andre retskilder, der støtter 
deres fortolkning af lovbestemmelserne. Herefter er der lejlig
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hed til replik og duplik, hvorunder advokaterne kan kommen
tere og imødegå modpartens advokats forudgående indlæg. 
Endelig optages sagen til dom.10

Som det fremgår, er der tale om en i høj grad formaliseret 
"forhandling", og vel de færreste ville opfatte den aktivitet, 
der foregår ved domstolene i overensstemmelse med, hvad 
man normalt forbinder med en forhandling.11 Forhandlings
princippet, som muligvis danner udgangspunkt for, at man 
kalder dét, der foregår under en domsforhandling, for for
handling, dækker snarere over et "påberåbelsesprincip" , hvoref
ter retten, hvor ikke andet særligt er bestemt, skal træffe sin 
afgørelse på grundlag af de i påstande, anbringender og bevi
ser påberåbte forhold, snarere end en mellem parterne fort
løbende "give and take" relation, hvor vægten ud over at 
lægges på beviset, også lægges på forståelsen og på mulighe
den for at nå en tilfredsstillende løsning.

Ved dommerens udvidede spørgsmålsret er parternes vide 
rådighed over sagen tillige i vidt omfang beskåret. Formålet, 
som naturligvis er dikteret af ønsket om at nå til en materielt 
rigtig afgørelse, har imidlertid som konsekvens, at kommuni- 
kationsgrundlaget parterne imellem bliver yderligere reduce
ret.

Retsplejeloven og de procesretlige fremstillinger tilslører og 
fjerner herunder opmærksomheden fra det forhold, at der ikke 
finder direkte kommunikation sted mellem parterne.12 Denne 
er sandsynligvis foregået på et tidligere stadium, men parter
ne er ved sagens overgang til det retlige system blevet separe
ret fra denne proces. Sammen med betegnelsen "domsfor
handling" illuderes således en langt mere personligt vedkom-

10. Eva Sm ith: Civilproces, K øbenhavn 1991, kapitel 8 sam t Gom ard 1994, 
kapitel 13.

11. O m  forhandlingsredskabet henvises til kapitel 5.
12. Ligeså A nne M arie Biilow -M øller, som  i Trial Evidence: O vert and 

Covert C om m unication in Court, i Int. Journ. of A pplied Linguistics, 
Vol. 1 no. 1 ,1991  s. 38-60 fastslår, at kom m unikationen i en retssal ikke 
kan beskrives i traditionelle diskursanalytiske term er, idet den virkeli
ge  kom m unikation ikke finder sted m ellem  parterne, m en m ellem  
dom m er og (jury eller) advokater, som  ved hjælp af bestem te sp ørgs
mål sender "m eta-m essages" til hinanden.
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mende og involverende proces for parterne, end tilfældet er, 
hvilket vi som jurister imidlertid vanemæssigt accepterer og 
først reagerer på ved domsforhandlingens konfrontation f.eks. 
med mæglingsinstituttet.

2.3 Dommerens rolle
Dommeren har ud over at bestride funktionen som mødeleder 
tillige ansvaret for, at en afgørelse træffes, og at denne er rigtig 
set i forhold til det retlige univers.

Samtidig er dommerens rolle defineret som neutral, dels 
fordi det er parterne, som (i civile konflikter) tager initiativ til 
dommerens indtræden i sagen, der sker således ikke nogen 
opsøgende virksomhed, dels fordi det er muligt for dommeren 
via reglerne om bevisbyrde, også i tilfælde af tvivl, blot til
strækkelig sandsynlighed foreligger, at præsentere resultatet 
som ren subsumption. Aubert udtrykker det således, at dom
meren søger dækning bag regler om bevisbyrde, når tvivlen 
om fakta bliver for stor.13

Retsplejelovens betegnelse "retten" personificeres i form af 
dommeren, som imidlertid ikke præsenterer sig for parterne 
eller på anden måde redegør for sin baggrund. Betegnelsen 
"retten" indicerer således, at det eneste relevante ved den per
son, der beklæder dommerembedet, er den juridiske embeds
eksamen og dommerens øvrige karriereforløb. Såvel dommer 
som parter anses for helt kontekstuafhængige aktører. Spørgs
målene bliver derfor lukkede og styrende i sin form med hen
blik på senere subsumption.

Når dommeren skal afgøre, hvilken reaktion der skal ind
træffe, må han undersøge sagens forhistorie og retsstiftende 
kendsgerninger samt subsumere disse fakta under retsregler, 
der er givet i fortiden. Afgørelsen giver sig ofte relativt auto
matisk, og interesseafvejning mellem parterne bliver ikke 
aktuel. Til tider -  og i stadig større omfang -  er reglerne dog 
rammer for et skøn, som giver plads til rimelighedsovervejel- 
ser, som også inkluderer mulige interesseafvejninger.

I forbindelse med en undersøgelse af den svenske arbejds-

13. V. Aubert: Retssosiologi, Oslo 1982 s. 108 og llOf.



134 Kapitel 4

domstols virke har Boel Flodgren konstateret, at spørgsmål 
om, hvad der er ret, kun til en vis grad lader sig besvare med 
støtte i retskilder. Disse lader imidlertid ofte flere muligheder 
stå åbne, hvorfor valget foretages ud fra en prognose af den 
samfundsmæssige accept af en eventuel afgørelse.14 Flodgren 
mener således, at domstolen i sin problemløsning tager 
udgangspunkt i omstændigheder fra fortiden, men at løsnin
gen bestemmes med sigte på fremtiden.15

Disse betragtninger har utvivlsomt stadig mere for sig, 
desto mere principielle og politiske spørgsmål tvisterne ved
rører. For så vidt angår civile tvister, dvs. konflikter mellem 
borgerne, er de politiske toner derimod mindre synlige.

Dommeren skal imidlertid nå frem til en afgørelse af sagen 
og kan ikke nøjes med at sige, at det er sandsynligt, at en regel 
giver udtryk for gældende ret. Enten gælder reglen, eller også 
gælder den ikke.

Heri ligger muligvis sagens kerne. Det forhold, at en regel 
enten er anvendelig eller ikke, skaber grund for separation mel
lem den konflikt, der reguleres, og selve reguleringen. Hvor 
der på reaktionssiden skabes behov for dikotomisk tænkning, 
vil der ofte på konfliktsiden foreligge et skalaforhold. Disse for
hold har effekt såvel for løsningsrummet, som søges defineret 
uafhængigt af parterne, som for konfliktløsningslegitimerin- 
gen, både i regler og i domsbegrundelse.

Uagtet såvel de faktiske som de retlige spørgsmål, domsto
lene bliver forelagt, ofte er meget tvivlsomme, er der en ten
dens til, at tvivlen, i mindre grad end sagen kunne give grund 
til, fremhæves i dommen. Som Aubert udtrykker det: "Proar- 
gumenter nevnes, mens motargumenter ikke nevnes eller 
avfeies raskt".16 Dommeren giver altså i sin domsudformning 
normalt ikke (som der f.eks. er tendens til i engelske domme) 
udtryk for sit syn på politiske værdier og samfundsvidenska
belige problemer.

14. Boel Flodgren: Det lokala fackets roll, 1984.
15. Se endvidere H åkan Hydén: A rbetslivets reglering, M alm ø 1985, isæ r 

afsnit 4.4.2.
16. A ubert 1982 s. 112.
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Svenskeren Bold ing17 har gjort sig  til talsm and for en æ ndring af dom m erens 
opgave, således at denne først prøver at finde ud af, hvad der er det rigtige 
standpunkt ud fra en væ rdiprioritering og en sam fundsvidenskabelig fun
deret analyse af de foreliggende problem er, dvs. dels en væ rdiprioritering, 
dels en "konsekvens"beregning. H erefter skal dom m eren se på retskilderne, 
love, præ judikater osv. og lade disse virke korrigerende på den endelige 
afgørelse. M etoden, som  Bolding kalder "den  öppna m od ellen", har im id
lertid aldrig vundet indpas som  norm  i nordisk ret.18

2.4 Parternes rolle
Parallelt med de professionelle aktørers fremtrædende rolle syg- 
ner parternes hen til en statistlignende position. Som nævnt hæv
der Mathiesen, at konflikten herved bliver løftet ud fra sit oprin
delige virkelighedsniveau og "ophøjet" til en retlig konflikt.19

Advokaten/dommeren kontrollerer det sprog, hvori stri
dens genstand og spørgsmålene hertil bliver formuleret, samt 
rækkefølgen i hvilken de bliver præsenteret. Visse fortolkninger 
kan forties andre fremhæves, imens den professionelle konstru
erer den officielle definition af, hvad der kan opfattes som en 
retlig konflikt, hvad der er orden og uorden i retlig forstand.20

17. Per O luf Bolding: Jurid ik och sam hällsdebat, Stockholm  1986 s. 87.
18. Se tillige Peter H øilund: Den forbudte retsfølelse, K øbenhavn 1992.
19. Thom as M athiesen 1984 s. 14.
20. O m  tyveri a f konflikter, se N ils Christie i TfR  1977 s. 113-132. Se tilli

ge Barbara Yngvesson, M aking law at the doorw ay, The clerk, the 
court and the construction of com m unity in a N ew  England Tow n, i 
Law  and Society Review , Vol. 22, no 3 1988 s. 409-448.
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Forklaring til illustration:

M an må gå ud fra, at der m ellem  A og B har været en vis kom m unikation, 
som  im idlertid  er blevet stadig dårligere. Ved sagens overgang til advokat 
afbrydes kom m unikationen m ellem  parterne og fortsættes m ellem  advoka
terne, efterhånden med dom m eren som  m ellem m and. Parterne, hvem  kon
flikten oprindelig tilhørte, har ingen direkte kom m unikation og kun m eget 
lidt indirekte.

Ifølge Christie frarøves parten herved sin konflikt, som gøres 
til et offentligt anliggende, ikke bare mellem de involverede 
parter, men nu med to advokater, en dommer og staten som 
mellemmænd.21 Dette er indlysende i strafferetlige konflikter.

I civilretlige konflikter er problematikken imidlertid en 
anden, ikke fordi parterne bevarer synderlig rådighed over 
konflikten, men snarere fordi det kan diskuteres, i hvilket 
omfang parterne (eller den ene part) er frarøvet konflikten 
eller frivilligt har givet den fra sig.

21. Nils Christie i TfR 1977 s. 1-132.
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3. Fremgangsmåden ved mægling
3.1 Mæglingsinstituttets principper
Selv om mæglingsinstituttet i Danmark er en institution af 
ældre dato, som i forskellige varianter også har eksisteret i 
andre kulturer gennem tiderne, har der ikke været tradition for 
en gennemgribende analytisk beskrivelse af mæglingen, end
sige den senere forligsmægling.22 En sådan er først påbegyndt 
de seneste år ved fremkomsten af den "nye" mægling, media
tion, og her stærkt inspireret af amerikanske forhold.23

I m ange kulturer, eksem pelvis den japanske, har m æ glingsinstituttet væ ret 
en naturlig del af en m eget hom ogen kulturs væ gring mod konflikter og en 
konsensussøgende tradition. M æ glingsinstituttet er derfor sjæ ldent, i den i 
øvrigt om fattende litteratur om  em net, b levet udsat for konfrontation, og 
inspirationen til en analytisk beskrivelse udeblevet.

I U SA  derim od, som  dels er en m eget rettigheds- og individorienteret 
kultur m ed en m eget stor advokatstand, dels har store etniske forskelle, har 
konfrontationen m ellem  forskellige tilgange til konfliktløsning skabt interes
se og behov for en analytisk forståelse, som  gennem  de seneste år har væ ret 
i stadig vækst.

Sam tidig har analyserne væ ret med til at udvikle m æ glingsinstitu ttet, 
således at der i dag foreligger forskellige "sk o le r", som  dog -  kun m ed m in 
dre variationer -  bygger på en nogenlunde ensartet opfattelse af m æ gling. 
D et er d isse skoler, som  har fungeret som  inspiration for frem kom sten af 
m æ gling i andre lande, og som  danner udgangspunkt for beskrivelsen  i 
denne bog.

Definitionen, som er anvendt i denne afhandling, skal genta
ges og uddybes her. Mægling er således en konfliktløsning, 
hvorved en upartisk 3. part med parternes tilladelse hjælper 
disse til at forhandle sig frem til en løsning på de omhandle-

22. 1 1960'erne og 70 'erne viste hhv. V. A ubert og T. E ckhoff stor in teres
se for m æ glingsinstituttet. G rundlaget for deres stud ier var isæ r 
U SA , og den m odel, som  dengang b lev studeret, har siden hen u d v ik 
let sig, således at den i dag danner udgangspunkt for beskrivelsen 
her. O gså V. G oldschm idt viste stor interesse for konstruktive ko n 
fliktløsningsm uligheder, for hans vedkom m ende ved studier a f "d en  
arktiske fred sm od el" i G rønland sam t FN -styrkernes praksis på 
Cypern.

23. O m  anvendelse af m æ gling inden for andre kulturer henvises til K api
tel 9 + Appendix.
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de stridspunkter på en for dem begge tilfredsstillende måde.24
Definitionen implicerer forskellige elementer. For det første 

er det en forudsætning for, at mægling kan forekomme, at par
terne begynder at forhandle. Dette er et definitorisk krav. 
Mægling er derfor essentielt en forhandling, som inkluderer en 
tredjepart, som er bekendt med forskellige forhandlingstek
nikker, som han selv er i stand til at praktisere og herudover 
via mæglingsprocessen undervise parterne i.25 Uden forhand
ling, ingen mægling.

Endvidere er mæglingen en intervention i en allerede eksi
sterende relation, som har eksisteret uafhængigt af den inter
venerende mægler.26 Dette adskiller sig ikke fra en sags over
gang til advokater eller ret, men i modsætning hertil bliver 
parterne ikke separerede fra processen, men fortsætter med 
det personlige ansvar for konfliktens løsning. Et tredje aspekt 
i definitionen er kravet om, at parterne skal acceptere og være 
villige til at involvere en tredjepart i deres konflikt, hvilket 
imidlertid ikke betyder, at parterne er villige til at rette sig 
fuldstændig efter mæglerens anvisninger, men alene garante
rer en vis samarbejdsvilje.27 Også ved domstolsprocessen kan 
man i civile dispositive sager principielt hævde, at parterne 
skal være enige, idet ingen kan slæbe en uvillig anden i retten. 
Det er således en mulig sagsøgts frie valg, om der skal tages 
bekræftende til genmæle eller skabes grundlag for udeblivel
sesdom. Dette er imidlertid kun principielt rigtigt, da den ene 
part ensidigt kan vælge at definere en konflikt retligt og der
ved tvinge den anden i en enten/eller-position. Endelig forud
sætter definitionen, at mægleren er såvel upartisk, dvs. at hans 
attitude er uden nogen ambivalens i forhold til en eller begge 
parter, som neutral, dvs. at mægleren ikke forventer at få

24. Se eksem pelvis Christopher W . M oore 1989 s. 299; Jay Folberg & 
Alison Taylor: M ediation, A C om prehensive G uide to R esolving C on
flicts w ithout L itigation, San Francisco 1984; H enry J.Brow n &: A rthur 
L. M arriot: A D R Principles and Practice, London 1993, s. 108.

25. Se Chr. M oore 1989 s. 14, sam t denne afhandling K apitel 5 og 6.
26. Se C. A rgyris: Intervention Theory and M ethod: A Behavioral Science 

View , Reading, M ass. 1970 s. 15 sam t J. Rubin & B. Brow n: Social 
Psychology o f Bargaining and N egotiation, New Y ork 1975.

27. Se Chr. M oore 1989 s. 14.
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nogen direkte gevinst ud af en bestemt type resultat af kon
flikten.28

I mæglingen er processen i lighed med domstolsbehandlin
gen nært sammenhængende med det, som opfattes som rig
tigt. Afgørende er imidlertid, at det, som er rigtigt, ikke er 
autoritativt fastsat, men fastsættes af parterne selv og derfor er 
relativt fra sag til sag.29

Skal man på denne baggrund i lighed med afsnit 2.1 forsøge 
at opstille grundprincipper i mæglingen, må man gøre sig 
klart, at principperne har en grundlæggende anden valør end 
de tilsvarende principper for domstolsbehandling. Mæglings- 
principperne er ikke bundet til positive regler og går så at sige 
"den anden vej", idet principperne i stedet for at skabe grund
laget for praksis tager udgangspunkt i praksis.

Samtidig skal principperne alle ses i lyset af den normfri
hed, der er et karakteristisk træk ved mægling, og som skal 
forstås som en accept af den overordnede norm (filosofi), der 
indebærer, at alle krav og rettigheder skal integrere og integre
res i fælles interesser og behov, hvorfor den skikkelse, hvori de 
konkrete rettigheder og behov udformes, bliver mindre betyd
ningsfuld. Endelig skal processens struktur ses i sammenhæng 
med den af mægleren anvendte metode til spørgsmål, lytten 
mv., idet det er denne sammenhæng, der angiver mæglingens 
helt særegne karakter.

Principperne kunne se ud som følger: Fortrolighedsprincippet, 
som sikrer, at parterne uden indgriben fra udefrakommende 
autoriteter når frem til det for dem rigtige resultat; et relativi- 
tetsprincip, som angiver, at parterne inden for rammerne af helt 
overordnede etiske normer kan nå frem til løsning med det ind
hold, som netop de finder rigtigst; et frivillighedsprincip, hvoref
ter parterne når som helst kan afbryde mæglingen og søge kon
flikten løst på anden vis, evt. ved domstole eller voldgift. Her

28. O m  disse distinktioner se næ rm ere O. Young: Interm ediaries: A dditi
onal Thoughts on Third Parties, Journal of Conflict Resolution, 1972, 
16(1), 51-65 sam t afhandlingens Kapitel 6 afsnit 5.

29. Fra en sociologisk synsvinkel kan m æ gling opdeles i 3 form er m ed 
form ål hhv. om  effektivitet, social transform ation og personlig vækst. 
H erom  henvises til Kapitel 13. Beskrivelsen i dette kapitel er som  
næ vnt teknisk og derfor principielt brugbar på alle 3 næ vnte form er.
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udover gælder et ansvarlighedsprincip, hvorefter parterne ikke 
kan lade sig repræsentere ved advokat, idet forhandlingen skal 
foregå direkte imellem parterne, og en afgørelse kun kan træf
fes af disse alene; en kontradiktionspligt samt en  forhandlingspligt, 
som angiver at en part skal udtrykke sin opfattelse af konflikten 
og deltage aktivt og personligt i den forhandling, som fører 
frem til konfliktens løsning. Ordet "forhandling" anvendes såle
des i en ganske anden betydning end inden for retsplejen. Fun
damentet bag principperne er altså fravær af en autoritativ fast
sættelse af en objektiv, deducerbar afgørelse samt et forhand
lingsresultat, som forudsætter en høj grad af kommunikation.

3.2. Fremgangsmåden trin for trin
Beskrivelsen af fremgangsmåden i mægling vil i gængse frem
stillinger30 ud over at beskrive mæglingen trin for trin inde
holde en detaljeret behandling af mæglingsteknikken.31 Denne 
vil være afhængig af, hvad der mægles, hvem der er parter, hvem 
mægleren er, og hvor mæglingen finder sted.

Den signifikante betydning af, at beskrivelsen ud over 
grundlæggende principper tillige rummer en teknisk beskri
velse, er, at mægling er en proces, i hvilken ingen af deltager
ne kan betragtes hverken som uden betydning for konfliktens 
løsning eller som løsrevet fra sin sammenhæng. Mæglingens 
formål bliver derfor ikke at arbejde henimod noget muligt uni
verselt, men derimod at dyrke det, som er "lokalt", "kulturelt" 
og "situationelt". Ved at inkludere konteksten, herunder den 
historiske, elimineres faren, som opstår, når fairness er side
stillet med formel lighed.

I dette afsnit begrænses beskrivelsen af hensyn til sammen

30. Se isæ r C hristopher W. M oore 1989 sam t Jay Folberg & A lison Taylor 
1984.

31. Ligesom  principperne om  m æ gling har også frem stillingerne herom  
en anden valør end de tilsvarende retsvidenskabelige. 1 m odsæ tning 
til d isse videregiver frem stillingerne om  m æ gling ikke autoritativt 
vedtagne regler, idet sådanne ikke findes. Frem stillingerne kom m er 
herved både til at frem stå som  autoriteter, som  fastslår, hvori m æ gling 
består, og fuldstæ ndig uden autoritet, idet de i fravæ r af fixpunkt når 
som  helst kan kuldkastes af en frem stilling med større overbevis- 
ningskraft.
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ligneligheden med afsnit 2.2 om domstolsbehandlingen til de 
enkelte trin og de overordnede karakteristika forbundet her
med. Til forskel fra domstolsbehandlingen er mæglingens en
kelte trin imidlertid ofte vanskelige at identificere, idet den sta
dige interaktion mellem mægler og parter har tendens til at 
lade stadierne flyde sammen.

Efter parternes henvendelse til mægling, og dermed initie
ringen af mæglingsforløbet, kan man i grove træk dele stadi
erne op i to hovedgrupper: De foranstaltninger, mægleren 
mener, det er nødvendigt at foretage, inden selve mæglings
processen starter, og de stadier, der finder sted, efter at selve 
mæglingen er startet.

Ifølge Moore indeholder disse to grupper følgende elemen
ter: Før selve mæglingsforløbet er der fem stadier. Det første 
omfatter den indledende kontakt mellem mægler og parterne 
og starten på opbygning af et tillidsforhold mellem disse, 
præsentation af konflikten, som den ses af parterne, og infor
mation til parterne om, hvorledes en mæglingsproces foregår, 
og hvori mæglerens og parternes roller består. Næste trin er, at 
mægler sammen med parterne vælger en strategi for den frem
tidige mæglingsproces, hvilket sker ved, at mægleren præsen
terer forskellige konfliktløsningstilgange (ikke konflikt/øsnzn- 
ger), som drøftes med parterne. Herefter begynder mægleren 
sammen med parterne at indsamle baggrundsinformation, 
som kan vedrøre parterne personligt, og konfliktens data; 
uklarheder og uoverensstemmelser om de indsamlede data 
minimeres. Fjerde stadium indebærer en vedtagelse af en 
detaljeret plan for mæglingen. Endelig skal der skabes mulig
hed for, at parterne kan få afreageret eventuelle stærke emoti
oner, og de forberedes psykologisk på at deltage i forhandling 
vedrørende de emner, hvorom der er konflikt.

Umiddelbart er det vanskeligt af beskrivelsen at se den sig
nifikante forskel fra indledningen til domstolsprocessen. For
skellene bliver da også først synlige, når beskrivelsen kombi
neres med bevidstheden om beskrivelsens genstand, dvs. en 
konflikt, hvor intet på forhånd defineres som irrelevant, hvor 
alle løsningsmuligheder står åbne, hvor målet er en for begge 
parter tilfredsstillende løsning, og ikke mindst at parterne 
under hele forløbet er hovedaktører.
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Efter selve mæglingen eller forhandlingen er startet, kan 
processen deles op i 7 stadier. Først er det nødvendigt, at der 
etableres en åben og samarbejdsvillig atmosfære, der tillader, 
at alt, hvad parterne finder betydningsfuldt, kan fremføres 
under mæglingen, samt at parterne får hjælp til at forstå deres 
mulighed for indflydelse på resultatet. Eftersom parterne 
almindeligvis vil præsentere deres syn på konflikten således, 
at den kun kan løses, dersom den anden part forandrer sig, 
yder el.lign., er det mæglerens opgave at skabe enighed om en 
fælles problemformulering. Der kan herefter sættes en dagsor
den for det fremtidige arbejde. Det er dog ikke på noget tids
punkt forbudt at præsentere nye krav eller informationer, og 
principper svarende til retsplejelovens regler om nova eller 
processuel skadevirkning er direkte i modstrid med mæglin
gens ånd. Næste stadium indebærer en afdækning af parternes 
skjulte interesser, og parterne trænes i forståelsen for den 
anden parts interesser. Fjerde trin i denne proces er udvikling 
af forskellige muligheder for, hvordan konflikten kan løses, 
samt en forståelse hos parterne for behovet for flere løsnings
muligheder. Herefter bringes de definerede interesser sammen 
med de foreslåede løsningsmuligheder, og fordele, ulemper, 
omkostninger m.v. gennemgås. Næstsidste trin er den afslut
tende forhandling, hvor parterne når frem til en løsning, som 
kan være en pakkeløsning, en konsensusløsning eller andet. 
Mæglingen afsluttes ofte med udarbejdelse af en formel kon
trakt samt også ofte med indgåelse af aftale om en senere eva
luering af den opnåede aftale.32

Spørgsmålet om autoritativ gennemtvingelse bliver derfor 
ikke aktuelt, idet en aftale, som ikke bliver overholdt, ifølge 
ånden i mæglingen åbenbart ikke er tilstrækkeligt velfunderet 
og derfor genforhandles.

Principielt er der næppe noget til hinder for, at aftalen skal 
kunne gennemtvinges via domstolene efter at være blevet for
synet med en klausul om eksigibilitet, jfr. Rpl. § 478 stk. 4 og 
skal vedrøre forfalden gæld. En tvangsfuldbyrdelsesklausul 
harmonerer imidlertid dårligt med grundtanken i mæglings-

32. Christ. Moore 1989 s. 30-43.
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instituttet og den gensidige tillid, som en aftale bygger p
Ved domstolsprocessen beskrives de processuelle regler som 

en byrde såvel som et værn. Nøjagtigt det samme kan siges om 
mæglingsprocessen. Værnet ligger i det forhold, at mægleren 
skal sikre, at parterne hele tiden "er med" i processen, forstår 
hvad der foregår og deltager aktivt. Omvendt er byrden for par
terne, at de ud over at skaffe de nødvendige data skal udvikle 
en forståelse og accept for den anden parts interesser og behov, 
hvilket i mange tilfælde vil være et særdeles uvant og ofte 
anderledes hårdt arbejde end f.eks. at fremskaffe bevis. I over
ensstemmelse hermed anvender Moore ofte i sine beskrivelser 
af de forskellige stadier, at mægleren skal "educate the parties"34

3.3 Mæglerens rolle
Mæglerens rolle er ligesom dommerens at fungere som møde
leder. Hvor dommerens rolle defineres af retsplejelovens regler 
og forhandlingens stærkt formaliserede form, er mæglerens 
rolle -  bortset fra en mulig tilslutning til en etisk "code of con
duct", som netop denne mægler har tilsluttet sig -  i forhold til 
et regelsæt frit i luften svævende. To forhold er fundamentale 
for at forstå mæglerens rolle: For det første, at mægling tjener 
som en forhandlingsproces, i hvilken begge parters formål er 
at løse deres konflikt, og for det andet, at mæglerens rolle kun 
kan forstås ved at forstå selve processen.

Mæglingens stadier, som følger en forhandlingsproces' sta
dier med afdækning, afklaring osv., som bevæger parterne fra 
usikkerhed, utryghed og fjendskab henimod en tilpasning af 
forståelse, forventninger og adfærd, har som mål ikke blot at 
bringe en ende på konflikten, men at løse den. I modsætning 
til dommeren optræder mægleren som person. Han/hun skal 
altså i indledningsfasen præsentere sig selv og sin baggrund 
for derved at skabe grundlag for et tillidsforhold. Eftersom 
hensigten er at opbygge en reel kommunikation mellem par
terne,35 må mægleren selv optræde personligt.

33. Se Lin A drian og Vibeke Vindeløv: M æ gling i civil konfliktløsning, 
A dvokatsam fundets Festskrift, Randers 1994 s. 5.

34. F.eks. Christ. M oore 1989 s. 122 f.
35. H erom  henvises til overvejelserne i K apitel 16.
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Mæglerens rolle er ikke at træffe en afgørelse, men at lære 
parterne at forhandle. Mæglerens rolle vil derfor nok være 
variabel i forhold til konfliktens tema, men mindst i lige så høj 
grad i forhold til de involverede parter og deres parathed til at 
indgå i en forhandlingsproces.

Mæglerens rolle bliver derfor at gelejde parterne igennem 
processen, samtidig med at parterne bevarer ansvaret for kon
fliktens løsning. Mæglerens metode, som består i forskellige 
spørge- og lytteteknikker,36 skaber i kombination med struktu
ren i mægling grundlaget for den øgede indsigt hos parterne, 
som er forudsætningen for konfliktens løsning. Såvel parter 
som mægler fremstår således som formet bl.a. af den kontekst, 
hvori de indgår.

I mangel af et autoritativt fastsat regelsæt for mæglerens rol
le er opstået flere "mediation schools", som divergerer på for
skellige områder. Et spørgsmål er, i hvilken udstrækning mæg
leren er berettiget til at fremkomme med løsningsforslag.

Nogle "mediation schools" finder, at det ligger helt uden for 
mæglerens rolle at foreslå løsninger,37 andre finder det accep
tabelt under iagttagelse af største forsigtighed og foreslår, at 
mægleren, såfremt denne har løsningsforslag, altid sikrer sig 
samtidig at komme med flere alternative forslag.38

Vægringen mod det betimelige i mæglerens aktive medvir
ken til kreation af løsninger er ud over kravet om neutralitet 
baseret i den grundopfattelse, at kun parterne ved, hvad der er 
bedst for dem, og hvilke behov de har.

Et andet omdiskuteret spørgsmål er mæglerens intervention 
i forhandlingen med henblik på balancering af magtulighed. 
Én skole er af den opfattelse, at mæglerens opgave er at pro
ducere "retfærdige" løsninger, hvorfor beskyttelse af den sva

36. H erom  henvises til Kapitel 6.
37. J. Stulberg: Citizen D ispute Settlem ent: A M ediator's M anual, Talla

hassee, Fl. 1981; D. Kolb: The M ediators, Cam bridge, M ass. 1983.
38. L. Suskind: Environm ental M ediation and the A ccountability  Pro

blem , Verm ont Law Review  1981, 6(1) s. 46-47; J. H aynes: D ivorce 
M ediation: A Practical G uide for Therapists and Counselors, New 
Y ork 1981; O .J. Coogler: Structured M ediation in D ivorce Settlem ent, 
Lexington, M ass. 1978.
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ge mod overgreb fra en stærkere part kan blive nødvendigt.39 
En anden skole mener, at en mæglers indgriben i styrkeforhol
dene mellem parterne medfører opgivelse af mæglerens neu
tralitet, hvorfor han skal afholde sig herfra.40 Overvejelserne 
har således paralleller til diskussioner om omfanget af dom
meres materielle procesledelse, men udskiller sig herfra ved, at 
definitionen af eller vejledning om, hvad der er "ret" eller "ret
færdigt", ikke er at finde i en nedskrevet lovtekst.41

Som yderligere konsekvens af mæglerens neutralitet, norm
friheden samt parternes frivillige medvirken til mæglingspro
cessen ligger det uden for mæglerens rolle at komme med trus
ler eller forsøge ved moraliseren eller håndfast rådgiven at få 
parterne til at forstå, hvad der er bedst for dem. En sådan 
håndfast adfærd synes umiddelbart mere fristende for en 
mægler, som ikke kan formå parterne til at indgå en aftale, 
hvorved mæglingsforløbet afsluttes uden resultat. Dommeren 
har derimod altid som alternativ til en mislykket forligsfor- 
handling retten til at afsige en dom.

På dette punkt er der en udvikling at spore fra Eckhoffs studier af m æ glings
processen.42 Eckhoff anbefaler, at m æ gleren viser tilbageholdenhed m ed 
trusler, m en finder det åbenbart i visse situationer på sin plads. Ligeledes 
findes forudsæ tninger for m æ gling bedst, hvor begge parter er interesserede 
i at løse konflikten, og det frem hæves, at der kan foreligge tilfælde, hvor 
m æ gling er blevet påtvunget parterne. D ette hæ nger m uligvis sam m en med 
de norske konfliktråd, som  ved visse m indre straffelovsovertræ delser og i 
m indre civile sager foreskriver obligatorisk m ægling. Ved m æ glingsinstitu t
tet, som  beskrives i denne bog, er«en grundforudsæ tning im idlertid begge 
parters frivillige m edvirken og interesse i konfliktens løsning, og den af 
Eckhoff beskrevne form  må derfor holdes adskilt herfra.

39. J. Laue & G. Corm ick: The Ethics of Intervention in C om m unity D is
putes, i G. Berm ont and others (ed.): The Ethics o f Social Intervention, 
New York, 1978; L. Suskind 1981, 6 (1) s. 46-47; J. H aynes 1981.

40. J. Stulberg: The Theory and Practice of M ediation: A Reply to Profes
sor Suskind, Verm ont Law  Review  1981 b, 6 (1), s. 85-117.

41. D er henvises til diskussionen om retssikkerhed i Kapitel 8.
42. Se Torstein  Eckhoff: The M ediator, the Jud ge and the A dm inistrator in 

C onflict-Resolution, Acta Sociologica Vol. 10, (1966) s. 158-166 sam t 
sam m e artikel i uddrag: M ediaren och dom aren, i V. A ubert (red.): 
Lag, sam hälle, individ, Stockholm  1972.
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Mægleren skal altså ud over at skabe fred under forhandlin
gerne fungere som en aktiv ressourceperson. Hvor dommerens 
hovedredskab er evnen til at subsumere et faktisk forhold 
under en regel, er mæglerens evnen til "aktiv lytning" og 
transformation af parternes formuleringer og standpunkter til 
konstruktive ytringer og perspektiver.

Da mægling ikke er et universalmiddel til løsning af alle 
typer konflikter, skal mægleren herudover have kendskab til 
andre konfliktløsningsmuligheder og betingelser for, hvornår 
disse er mest effektive.

3.4 Parternes rolle
I modsætning til domstolsprocessen bevarer parterne hoved
rollerne under hele mæglingsprocessen. Partsbegrebet er ej 
heller begrænset af krav om direkte retlig interesse. Også den 
person, som indirekte har en interesse i såvel mæglingsproces 
som resultat kan inddrages i processen.
Et eksempel kan illustrere dette:

En m or havde overdraget 200.000 kr. til sin ene søn, uden at det ved over
dragelsen lå klart, i hvilket om fang der var tale om  gave eller lån. Efter 
m oderens død anlagde faderen sag over for sønnen m ed påstand om , at det 
overdragne beløb var et lån og derfor skulle tilbagebetales. Sagsøgte, som  
havde brugt alle pengene, havde tre helsøskende. U nder sagen, som  foregik 
m ellem  far og søn, figurerede de tre søskende konstant "i ku lissen", m en vil
le, såfrem t der var foretaget udenretlig m æ gling, kunne væ re blevet inddra
get og konflikten behandlet ud fra alle de involveredes interesser.43

Ud over at parternes såvel fysiske som psykiske tilstedeværel
se er en forudsætning for mæglingsforløbet, bevarer parterne 
tillige rådigheden over konfliktens sprog, og hvilke forhold, 
fakta etc. der skal inddrages i mæglingen. Det "virkeligheds- 
niveau", hvori mæglingen udspiller sig, adskiller sig derfor 
ikke fra det niveau, hvori konflikten er opstået, og parterne 
færdes, men forståelsen af konflikten og dermed af dens mulige 
udgang kan naturligvis ændre karakter under forløbet.

Parternes vigtigste opgave er derfor at påtage sig ansvaret 
for mæglingsprocessen og på denne baggrund forhandle seri-

43. Om eksemplet se Lin Adrian og Vibeke Vindeløv 1994 s. 7f.
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øst og medvirke til, at mæglingen skrider konstruktivt frem. 
Der må, for at mæglingsprocessen skal lykkes, foreligge en til
slutning til mæglingsprocessen. Denne kan imidlertid kun for
ventes at foreligge, dersom parterne er af den opfattelse, at de 
ved at medvirke til mægling kan opnå et resultat, der er bedre 
end det, de ville kunne opnå på anden måde. Konflikten må 
altså enten være gået i hårdknude, ikke egnet til domstolsbe
handling, eller også må parterne have den opfattelse, at selve 
måden at løse konflikter på ved mægling er mere frugtbar end 
andre måder.44 Eftersom frivillighed er afgørende, bliver par
ternes motivation tilsvarende essentiel.

Interaktionen i mæglingsprocessen kan grafisk illustreres 
således:

Som ved domstolsprocessen må kommunikationen forventes 
at svækkes mellem parterne inden mæglerens indtræden i pro
cessen. Herefter retableres kommunikationen mellem parterne 
imidlertid ved mæglerens hjælp, indtil parterne afslutter for
løbet med en aftale.

44. Se om  sam m enhæ ng m ellem  konflikttype og konfliktbehandlings
form , kapitlerne 15 og 16.
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Konflikten forbliver således parternes ejendom, idet de ved 
mæglingsforløbet hverken har frasagt sig eller er blevet frata
get ansvaret for dens løsning.

3.5 Juraens rolle ved mægling
Det retlige element i mægling er der vel altid i et eller andet 
omfang, ikke mindst fordi en del retsregler, f.eks. såsom at 
aftaler skal holdes, hviler på almindelige sociale principper. 
Elementet varierer imidlertid fra sag til sag, afhængig fortrins
vis af de involverede parter og sagens genstand. På dette 
område som på de tidligere beskrevne åbner det typiske, hvor
efter normfriheden er central, også for anvendelse af retlige 
normer, hvis de involverede parter finder dette passende.

Det må naturligvis antages, at retlige normer, i det omfang 
parterne har ønsket enten advokaters tilstedeværelse under 
mæglingen, eller at advokater anvendes som konsulenter, til
lægges vægt. Det kan naturligvis også være advokater, der 
konciperer udkast til aftale eller den endelige aftale.

I visse fremstillinger betones det hensigtsmæssige i, at mæg
leren ud over at besidde ekspertise i problemløsningsteknikker 
tillige skal være ekspert i det emneområde, den pågældende 
konflikt er en del af, f.eks at en ægteskabskonflikt betinger 
kendskab til familieret og en arbejdskonflikt kendskab til 
arbejdsret og det arbejdsretlige konfliktløsningsapparat etc.45 I 
andre opfattes juridiske normer som direkte i modstrid med 
mæglingsprocessens sigte.46

I overensstemmelse med udredningen i kapitel 2 om sam
menhængen mellem retlige normers værdi af rigtighed og 
magtudøvelse må man med Eckhoff konstatere, at parternes 
behov for at støtte sig til retlige normer har tendens til at van
skeliggøre en frugtbar mæglingsproces,47 og konflikter eller 
tvister vil herefter snarere blive afgjort ud fra domstolslignen- 
de principper. Det konstruktive potentiale i en mæglingspro-

45. Se f.eks. Brow n and M arriot 1993 s. 200.
46. Se A.D. M assengill: "M ediation M odels, An integrated A p p roach", i

H. D avidson and R. H orow itz (ed.): A lternative M eans of Fam ily Dis
pute Resolution, A m erican Bar A ssociation, W ashington D .C., 1982.

47. Thorstein Eckhoff: M ediaren och dom aren, i A ubert (red.): Lag, Sam - 
hälle, Individ, Stockholm  1972 s. 161f.
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ces nyttiggøres bedst, dersom udgangspunktet er frigjorthed 
fra retlige normer og dermed fra forud givne antagelser om et 
rigtigt resultat.

Af samme grund er det vigtigt, vel endnu vigtigere end for 
andre mæglere, dersom en advokat fungerer som mægler, at 
være opmærksom på ikke at fokusere på tvistens juridiske ele
menter snarere end på den underliggende konflikt for derved 
at undgå at falde ind i rollen som advokerende et bestemt 
synspunkt, og dermed repræsenterende en bestemt part.

3.5.1 Anvendelse af bevis mv.
Fremskaffelse af data mv. er relevant ud fra andre betragtnin
ger end fremskaffelse af bevis i domstolsprocessen.

I retssalen er bevis vigtigt for at dokumentere faktum. Ind
hentning af oplysninger er bagudrettet evt. med henblik på 
fastlæggelse af et skyldsspørgsmål og nødvendigt for at ud
vælge de relevante retsregler, hvorpå afgørelsen skal baseres.

Dokumentation i mægling vil have en mere fremadrettet 
karakter, og fastlæggelse af et eventuelt skyldsspørgsmål lig
ger uden for processens rammer. I civile sager vil parternes 
behov for at fastlægge en eventuel skyld i øvrigt ofte blegne i 
takt med, at opmærksomheden rettes fremad eller i den bag- 
udrettede afklaring flytter fokus fra -  i overført betydning -  
hvem der slog først, til hvorfor der blev slået.48

Behovet for fremlæggelse af bevis mv. er derfor nært sam
menhængende med anvendelsen af retlige normer i mæglings
processen.

4. Fremgangsmåden ved retsforlig
Systematisk ville det umiddelbart være mest hensigtsmæssigt 
at behandle retsforlig i forlængelse af domstolsbehandlingen. 
Da en sammenligning med de to typer imidlertid forudsætter 
kendskab til mægling, således som den beskrives under 3, er 
det valgt at behandle emnerne i den anførte rækkefølge.

48. Ved m æ gling i straffesager er skyldsspørgsm ålets fastlæ ggelse ofte en 
forudsæ tning for m æ gling, hvorefter m æ glingen koncentrerer sig om  
etablering af tilfredsstillende genopretning.
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Det er bemærkelsesværdigt, så beskeden en plads i den dan
ske juridiske litteratur retsforliget indtager. I 1980 skrev H. 
Vollmond en artikel om forligsmægling, og i 1987 udkom W.E. 
von Eybens bog, Dommertilkendegivelser. I denne sidste 
understreges, hvorledes det i praksis velkendte institut 
udmærker sig ved kun at være illustreret med ganske få 
afgørelser og i den danske retslitteratur kun flygtigt omtales, 
førend forfatterne hastigt skrider videre til de traditionelle 
retsproblemer.49

Eftersom retsforlig fremkommer på baggrund af forligs
mægling foretaget i henhold til Rpl. § 268 stk. 1 og 2, finder 
grundprincipperne beskrevet i afsnit 2 tilsvarende anvendelse 
ved forligsmægling.

Herudover er det imidlertid uhyre vanskeligt at beskrive en 
"typisk" forligsmægling ved retten, al den stund hverken ram
mer eller indhold er nøje fastlagt i retsplejeloven og praksis 
sparsomt beskrevet.

Forligsmægling antages at foregå såvel i parternes interesse, 
som for at begrænse processernes antal og omfang og undgå 
unødige retssager. Formålet med forligsmægling angives af 
Vollmond at være "at formidle en fredelig afslutning på den 
retlige strid mellem to parter, og forligsmægling tjener derfor 
samme ideelle formål som tvisters afgørelse ved dom, men 
indebærer den fordel, at parterne positivt medvirker ved 
udformningen af konfliktløsningen".50

Som beskrevet i Kapitel 3 afsnit 8 er denne beskrivelse 
måske netop ideel, eller i alt fald uden klangbund i virkelighe
den, idet forligsmægling i praksis meget ofte foregår uden til
stedeværelsen af de berørte parter.

I Proceduren angives forskellige forligsgrunde: Uagtet de 
fleste forlig indgås på rent juridisk grundlag, forliges enkelte

49. I dansk litteratur findes ud over om talen i de procesretlige frem stil
linger, som  næ vnt H. Vollm ond: Forligsm æ gling i v. Eyben (red.): 
Proceduren, K øbenhavn 1980 s. 75-87 sam t Preben Stuer Lauridsen: Et 
utrykt m inisteransvar, om  anvendelse af skju lt båndoptager, i UfR 
1987 B s. 342-46, note 2. Se tillige Bo von Eyben og Eva Sm ith: K redi
torforfølgning, K øbenhavn 1995 s. 24ff. I norsk litteratur findes bl.a. Jo  
Hov: Rettsforlik, D ram m en 1976.

50. H. Vollm ond 1980 s. 76.
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sager på det, der kaldes "et andet juridisk grundlag", nemlig par
ternes erkendelse af, at juraen på det omhandlede område er så 
omtvistet, at tvivlen, om hvem der vinder, er stor. En mellem
løsning vil derfor kunne blive aktuel. Herudover kan der være 
bevisusikkerhed, hensigtsmæssighedsbetragninger, praktiske 
vanskeligheder i form af f.eks. at skaffe vidner hjem fra udlan
det, diskretion i forretningsforhold (sager, som imidlertid nok 
i dag i højere grad vil blive voldgiftssager). Relationer af privat 
og personlig karakter anføres som argument for ikke at føre en 
proces til ende, ligesom ressourceforbrug også af ikke-økono- 
misk, men mere psykologisk art vil kunne være årsag til forlig. 
Endelig nævnes, at procestekniske forhold såsom vanskelighe
der med formulering af en påstand, som er egnet til en doms
konklusion kan føre til det hensigtsmæssige i at afslutte stri
den med en aftale.51

Adskillige af de grunde, som anføres for indgåelse af rets
forlig, kunne lige så vel frembringes som forklaringer på valg 
af mægling. Oven i købet ville man i erkendelse af vanskelig
heden ved at forsøge at definere konflikten retligt have et inci
tament for allerede fra starten at undlade søgsmål.

Man kan derfor spørge, om en retssag, der afsluttes ved for
lig alene på grund af manglende økonomiske ressourcer, ikke 
burde have været tilført ressourcer, således at en for parterne 
tilfredsstillende retlig udgang på et retligt defineret problem 
kunne være opnået.

Omvendt burde mægling måske have været en reel mulig
hed, såfremt parterne enten af hensyn til relationer eller af 
andre årsager af personlig karakter har undgået forlig, fordi de 
ikke har fundet domstolsprocessen frugtbar.

51. H. Vollmond 1980 s. 80f.
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Mægling Forlig Dom

Hvem tager initiativ 
til henvendelse

parterne advokaterne advokaterne

Hvem styrer formelt 
sagen

parter parter parter

Hvem styrer reelt 
sagen

parter de professionelle de professionelle

Hvem definerer 
sproget*

parter de professionelle de professionelle

Hvem definerer 
argumentationen**

parter de professionelle de professionelle

Hvem reviderer 
problemstillingen

parter/mægler dommer dommer

Hvem definerer 
løsningen

parter dommer dommer

Hvem beslutter parter dommer dommer

Hvem styrer 
processen

parter dommer dommer

Retssikkerhed ingen nogen meget

Form uformel delvist formel formel

Bevisregler ingen uformelle formelle

Offentlighed nej nej/ja*** ia

Fokus fremtid fortid/fremtid fortid

Kommunika tion direkte indirekte indirekte

Resultat vinder/vinder vinder/vinder 
vinder/taber 
taber/taber***’

taber/vinder

Resultat løsning løsning / afgørelse afgørelse

Endelig ja/nej
evaluering

ja nej/
ankemulighed

* f.eks. om, hvordan en aftale skal forstås
** hvem har herredømmet over definitionerne
*** ofte er dørene ikke formelt lukkede i henhold til Rpl. § 269, men reelt er der 

ikke adgang for offentligheden.
**** i almindelig tale blandt advokater er et forlig godt, når begge parter er lige 

utilfredse.6. Sammenfatning



6. Sammenfatning
Uagtet såvel mægling som domstolsbehandling findes i man
ge varianter, søger kapitlet at beskrive karakteristika, som 
fremtræder som typiske for den pågældende form for kon
fliktbehandling og dermed også som genkendelig.

De afgørende forskelle ved processen er for  det første, hvilke 
aktører der deltager, samt for domstolsmodellens vedkom
mende den diskrepans, der er imellem den skriftlige fremstil
ling, in casu retsplejelovens beskrivelse af parternes medvir
ken, og parternes faktiske medvirken.

Den anden afgørende forskel ligger i, hvorvidt aktørerne 
anskues som del af en kontekst/sammenhæng eller frigjort fra 
denne, og indflydelsen, som denne anskuelsesmåde har på 
kommunikationen. Forhandlingsmaksimen, som ganske vist 
principielt giver parterne rådighed over sagsgenstanden, er 
med den udvidede spørgsmålsret gjort delvis illusorisk, og 
sagen er igen gledet over til fagpersonerne, der ud fra den juri
diske kontekst behandler sagen. Konteksten bliver således den 
juridiske og ikke parternes. Benyttes spørgsmålsretten, bliver 
det fra  det juridiske univers rundt om parten og tilbage til det 
juridiske univers. Partens verden skal altså indplaceres i den 
juridiske kontekst.

Kapitlets beskrivelse af realtyper hhv. mægling og dom
stolsbehandling giver basis for en antagelse om, at mægling i 
alt fald som mål kan have elementer, der minder om det i Kapi
tel 2 beskrevne ideal.

Det er næppe tilfældet for domstolsbehandling. Det er såle
des vanskeligt at tænke sig, at der bag opbygningen kan ligge 
forestillinger om, at domstolsbehandling skulle kunne genop
rette en brudt relation, ligesom et fremadrettet perspektiv i 
form af opbygning af øgede ressourcer for løsning af kom
mende konflikter almindeligvis end ikke overvejes.

Dagens domsforhandling og mægling 253



Kapitel 5 
Forhandlerens redskab

1. Indledning
Enhver form for håndtering af konflikter, som omtales i denne 
afhandling, indeholder elementer af forhandling. Mægling er 
én form, domstolsbehandling en anden, som begge involverer 
en 3. part med henblik på afslutning af en uoverensstemmelse. 
Det må yderligere forventes, at en sammenbrudt forhandling 
direkte mellem parterne er gået forud for 3.partens interventi
on.

I Danmark afgøres ca. 8% af samtlige anlagte civile sager 
ved dom. De resterende 92% afgøres, forliges, løses uden dom, 
ofte ved hjælp af forhandling.1 Herudover formodes i gen
nemsnit ca. 9/10 af samtlige en advokats sager at afsluttes 
uden indblanding fra domstolene. Forståelse af forhandling er 
derfor et vigtigt skridt til forståelse af disse områder.

Hvorvidt en forhandling er effektiv, må naturligvis ses i for
hold til det, som er forhandlingens mål. Er målet f.eks. at nå 
frem til et resultat af et bestemt indhold, eller er målet enighed 
og tilfredshed? Målene vil være vejledende for den grad af sty
ring og kommunikation, som må forventes under forhand
lingsprocessen. Som altovervejende hovedregel beskrives for
handlingsprocessen imidlertid som ren teknik og frigjort fra 
overvejelser over implicitte værdier bortset fra de umiddelbart 
nærliggende såsom at opnå størst mulig vinding.

Forhandling er så meget en del af en normal advokatprak
sis, at man tidligere ikke identificerede dette som en distinkt 
færdighed og proces. Denne opfattelse er i dag ved at ændre 
sig.

1. Tallene om fatter også udeblivelsesdom m e, hvor forhandling -  i alt 
fald i retten -  ikke har fundet sted. Se i øvrigt K apitel 8.
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Der vil derfor i dette kapitel blive redegjort for forskellige 
forhandlingsteknikker og stilarter. I overensstemmelse med 
den foreliggende litteratur om emnet er teknikkerne delvis fri
gjort fra de overordnede mål, som kun lejlighedsvis vil blive 
ekspliciteret. Formålet hermed er at øge kendskabet til det red
skab, som forhandling udgør for henholdsvis mægler, dom
mer og advokat, og samtidig skabe basis for udmøntning af 
det værdimæssige indhold, der er gemt i formen. Kapitlet er 
således deskriptivt, idet de enkelte karakteristika siden hen vil 
blive modificeret i forhold til juristen som forhandler, som hhv. 
dommer og advokat, og mægleren som forhandler. Om mål og 
motivation for forskellige former for forhandling henvises til 
kapitlerne 6 og 15.

2. Forhandling som disciplin
2.1 Forhandlingsteori
Forhandling (negotiation and bargaining) er kompliceret som 
studieobjekt, og ingen disciplin har monopol på indsigt heri.

Mange discipliner, inklusive jura, political science, psykolo
gi, sociologi og økonomi er blevet anvendt for at udvikle teori 
og empirisk forståelse for forhandlingsprocessen i forskellige 
sammenhænge.

Tillige har tendensen til at finde "alternativer til domstols
behandling" som en måde at løse konflikter på udviklet sig 
eksplosivt.

Disse bestræbelser på at opbygge en teori indarbejder i hin
anden forskellige analytiske grundlag såsom typen af det sub
stantielle problem, antallet af involverede parter, frivilligheden 
i forhandlingsprocessen, hvad der står på spil etc.

Nogle forhandlingsteorier er optaget af at specificere betin
gelserne for, hvornår de enkelte typer forhandling fungerer 
bedst, andre er optaget af at evaluere forhandlingen som en 
proces med et vist niveau af retfærdighed, fairness eller lige- 
stillethed i fordelingsmæssig sammenhæng.2

2. F.eks. Robert Condlin: Cases on Both Sides: Patterns o f A rgum ent in 
Legal D ispute N egotiation, i M aryland L. Rev. 1985 44 1 s. 65, David 
Luban: The Q uality of Justice, i U. D enver L. Rev. 1989, 66 s. 381.



Forhandlerens redskab 157

Også som undervisningsdisciplin er forhandling af nyere dato. 
I slutningen af 1970'erne startede Roger Fisher den første Nego
tiation Workshop på Harvard Law School, så vidt vides det 
første kursus af sin art. 11979 grundlagde Roger Fisher sammen 
med William Ury og Bruce Patton The Harvard Negotiation 
Project, som fortsat i dag er et knudepunkt for udvikling af teo
ri, undervisningsmateriale mv. På Harvards tværfaglige forsk
ningsseminarer bidrager i dag lærere med teorier fra økonomi, 
beslutningsteori, kognitiv psykologi og social psykologi. 
Omkring 2/3 af de studerende kommer fra Harvard Law 
School, den øvrige trediedel fra andre Harvard fakulteter.3

Ved K øbenhavns U niversitet er der siden 1991 undervist i forhandling i 
teori og praksis på Det jurid iske Fakultet.

Den dansk producerede litteratur om forhandlingsteknik og 
-adfærd er begrænset og forholder sig sjældent eksplicit til for
skellige forhandlingsstilarter.4 Mads Bryde Andersens Prak
tisk Aftaleret, som henvender sig til jurister med særligt hen
blik på koncipering af kommercielle transaktioner, diskuterer 
dog disse temaer.5

I amerikansk litteratur derimod har "every social, scientific, 
and professional discipline in American higher education now 
(has) something to say about human conflict, why it arises, and 
how participants seek to manage it"6

Dette kapitel er skrevet på baggrund af fortrinsvis ameri
kansk litteratur samt egne erfaringer fra undervisning og inter
view. Der søges således ikke i kapitlet at udvikle ny forhand- 
lingsteori.

Delvis på baggrund af empiriske studier har amerikanske 
forskere beskrevet to typiske former for forhandling, den tra
ditionelle model baseret på modsatrettethed og en såkaldt

3. Se The D ispute Resolution U niverse, H arvard Law Bulletin, Vol. 46, 
no. 1, Fall 1994 s. 14-15.

4. Se eksem pelvis Søren Viem ose: Forhandlingsteknik, K øbenhavn 1992, 
K ristian M ogensen: M ødeledelse, K øbenhavn 1992.

5. M ads Bryde A ndersen: Praktisk A ftaleret, K øbenhavn 1995.
6. Se L. Burton e.o.: Fem inist Theory, Professional Ethics, and G ender- 

Related D istinctions in A ttorney N egotiating Styles, i Journal o f D is
pute Resolution, Vol. 1991, no 2, p. 210.
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samarbejdsvillig model. Dualismerne har imidlertid mange 
navne knyttet til de elementer, som under studierne var i 
fokus: Zero-sum vs. non-zero-sum (eller positive-sum) (Schel- 
ling)7, integrative vs. distributive (Walton & McKersie)8, coo
perative vs. competitive (Rubin & Brown9, Williams10, Gif
ford)11, principled vs. positional (Fisher & Ury)12, adversarial 
vs. problem-solving (Menkel-Meadow)13, value-creating vs. 
value-claiming (Lax & Sebenius)14, interest-based vs. rights- 
based (Ury, Brett & Goldberg).15

Dette sætter fokus på, hvorledes man opfatter eller beskri
ver problemet versus stilen, midler eller adfærd, som kan 
anvendes for at opnå disse mål.

En advokat kan f.eks. anvende en konkurrencemæssig 
adfærd (skjule information) med henblik på kreativt at løse 
problemet (på grund af frygt for, at den anden part ikke vil tro 
på informationen og handle modsat), eller en part, som har 
fordelen ved at have retten eller fakta på sin side, kan frem- 
træde samarbejdsvillig ved at fremlægge al information med 
den ene hensigt at maksimere sin individuelle gevinst.

Ifølge spilteorien vil enhver forhandling altid bestå af et ratio- 
nalitetsproblem -  hvordan vil problemet rationelt blive løst -  
blandet med et ofte irrationelt adfærdsproblem -  kan parterne

7. Thom as Schelling: The Strategy o f C onflict, Cam bridge, M ass. 1960, s. 
21- 22.

8. R. W alton & R. M cKersie: A Behavioral Theory o f L abor N egotiations, 
New York, 1965, s. 4-5, 11-45, 126-37.

9. J. Rubin & B. Brown: Social Psychology of Bargaining and N egotiati
on, New  Y ork 1975.

10. G. W illiam s: Legal N egotiation and Settlem ent, St. Paul, M innesota,
1983 s. 18-54.

11. Donald G. Gifford: Legal N egotiation Theory and A pplications, St. 
Paul, M inn. 1989.

12. R. Fisher & W. Ury: G etting to Yes, N ew  York 1981.
13. Carrie M enkel-M eadow : Tow ard A nother View on N egotiation: The 

Structure of Legal Problem  Solving, 31 U CLA L. Rev., 1984, s. 754, 755-
57.

14. D. Lax & J. Sibenius: The M anager as N egotiator, New Y ork 1986 s. 32-
33.

15. W illiam  U ry, Jeanne Brett & Stephen G oldberg: G etting D isputes Res
olved, Boston-Toronto, 1988 sam t i det hele nedenfor afsnit 4.1.
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agere strategisk med hinanden for at producere et rationelt resul
tat, eller vil der komme en eller anden "støj" på ledningen?16

Valget af adfærd kan altså være rationelt styret ud fra over
vejelser om, hvad sagen drejer sig om, relationen mellem par
terne, om det er en sædvanlig konflikt, om hvilken der 
(næsten) er opstået rutine, magtfordelingen mellem parterne 
og/eller advokaterne, juraens og faktas rolle, hvorvidt den er 
privat eller offentlig osv.

Som påpeget af Menkel-Meadow,17 vil enhvers valg af 
adfærd i en ideel verden (den, hvori modeller bliver lavet) 
have et fuldt artikuleret rationale inden for en større plan med 
henblik på at opnå bestemte resultater, idet den strategiske 
interaktion med den anden part indregnes.18

I den virkelige verden derimod, er adfærdsvalg ofte lavet på 
stedet, i telefonen uden den store overvejelse. Når man tager 
den juridiske kultur af modsatrettethed og beskyttelse af klien
tens interesser i betragtning, tjener forhandlingsadfærd ofte som 
et hurtigt "lige i fjæset"-svar til den anden parts åbningssalve.

Forhandlingsteori er altså langtfra altid bevidst styrende for 
en valgt adfærd og dermed aktiv i et fremadrettet perspektiv. 
Tværtimod er den beskrevne teori retrospektiv, idet den er 
baseret på (laboratorie)studier af forhandlingsadfærd. I hvilket 
omfang teorien herefter kan være frugtbar for påvirkning af 
fremtidig adfærd, er derfor et selvstændigt spørgsmål, som 
imidlertid ikke vil blive yderligere diskuteret her.19

16. Se f.eks. A. Roth &  M. M alone: G am e-theoretic m odels and the role of 
inform ation in bargaining, Psychological Review  86/1979, 574-594.

17. Carrie M enkel-M eadow : Law yer N egotiations: Theories and Realities 
-  W hat w e learn from M ediation, M odern Law Review  1993 s. 361-379.

18. Ligeså Schelling 1960.
19. Spørgsm ålet om, i hvilket om fang forhandlingsadfæ rd kan læres og 

forbedres, behandles i en selvstæ ndig gren af forhandlingsteorien 
inden for experim ental social psychology. Interesserede henvises bl.a. 
til Leigh Thom pson: The Influence of Experience in N egotiation Per
form ance, Journal of Experim ental Social Psychology 26/1990, s. 528- 
544; J. C hertkoff & J. Esser: A Review  o f experim ents in explicit bar
gaining, Journal of Experim ental Social Psychology 12/1976 s. 464-486 
sam t M .H. Bazerm an & Y.S. Caroll: N egotiator C ognition, i L.L. C u m 
m ings & B. Stone (ed.): Research in O rganizational Behavior, Vol. 9, s. 
247-288, G reenw ich 1987.
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2.2 Begrebsafklaring
Begreberne, som anvendes i megen amerikansk forhandlings- 
litteratur, og som også vil blive anvendt her, fordrer en præci
sion.

Ved forhandlingsta/cizTc forstås den specifikke forhandlings- 
adfærd, forhandleren bruger, når denne starter "forhandlings- 
dansen" med den anden part, eller responderer på den anden 
forhandlers adfærd.

Forhandlingssfrafegz er en række taktikker eller specifik for- 
handlingsadfærd, som forhandleren anvender for at facilitere 
et forhandlingsresultat, som er favorabelt for den, hvis sag for
handles.

Strategi er således et overordnet begreb til taktik og inde
bærer muligheden for forberedelse, hvor taktik er en mere 
umiddelbar respons.20

Forhandlingssfz/ er forhandlerens personlige fremtoning i 
interaktion med andre mennesker. En forhandler kan således i 
sin fremtræden have en tillidvækkende, afvæbnende, humori
stisk stil og samtidig anvende rent konkurrencemæssige stra
tegier. Forhandlingsstilen er derfor personlighedsafhængig.21

2.3 Forhandlerens mål
Forud for enhver forhandlingsadfærd ligger som nævnt opfat
telsen af, hvad der er forhandlingsmålet. Et forhandlingsmål er 
almindeligvis det, som en part søger at opnå under forhand
ling. Det kan betyde at "maksimere vinding", men i mange for
handlinger vil parten have substantielle mål, der ikke inde
bærer "maksimal vinding".

Formodninger om, at parterne har divergerende ønsker og 
inkompatible krav, påvirker ikke blot kvaliteten af den løsning, 
der opnås på forhandlingen, men også den proces, ved hvilken 
disse løsninger nås.

Den modsatrettede tendens medfører eksempelvis en 
bestemt opfattelse af mulige løsninger, som synes at produce
re en konkurrenceproces.

De opstillede mål er oftest begrænset til konkrete mål for

20. Se Donald Gifford 1989 s. 13.
21. G ifford 1989 s. 18.
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netop den konkrete forhandling. Bag ved de erklærede mål, 
hvad enten disse er formuleret, gjort klienten bekendt eller ej, 
ligger imidlertid tillige motiverende opfattelser, f.eks. om tro
en på at kunne opnå en objektivt rigtig løsning. Disse faktorer 
gøres yderst sjældent eksplicitte og er ofte knap bevidste, men 
kan f.eks. være indlejret i den pågældende forhandlers grund
holdning.

Som tidligere nævnt er det hensigten med denne afhandling 
at redegøre for sammenhængen mellem mål, middel og motive
rende faktorer. Om dette sidste henvises til kapitlerne 15 og 16.

2.4 Den effektive forhandler
Spørgsmålet om en forhandlers effektivitet kan, om overhove
det muligt, kun besvares ud fra de konkrete mål, som er den 
pågældende forhandlers.

I så fald må den effektive dommer være den, der afsiger den 
rigtige dom, den effektive mægler den, hvis vellykkede mæg
ling giver enige, tilfredse klienter, og den effektive advokat den, 
der får en tilfreds klient.

Bortset fra disse næsten intetsigende postulater kan vanske
ligheder ved at besvare spørgsmålet illustreres med følgende 
undersøgelse, foretaget af Gerald Williams, af 40 praktiserende 
advokater i staten Iowa, USA.

Advokaterne opdeltes i 20 par, som alle påtog sig at forbe
rede og foretage forhandling i en sag om erstatning uden for 
kontrakt. De repræsenterede parter var hhv. skadelidte og ska
devolders forsikringsselskab. De advokater, som repræsente
rede skadelidte, fik identisk information og materiale, og lige
så gjorde de advokater, som repræsenterede forsikringsselska
bet. Det var fastlagt, at de faktiske omstændigheder havde fun
det sted i Iowa, og at Iowas ret skulle lægges til grund, samt at 
en eventuel retssag i givet fald skulle anlægges ved retten i Des 
Moines, Iowa. For at sikre, at advokaterne satte deres professi
onelle ry på spil, blev de deltagende advokater informeret om, 
at forhandlingsresultatet ville blive offentliggjort. Efter to 
ugers forberedelsestid mødtes advokaterne, blev givet den 
nødvendige tid til forhandling og bagefter bedt om at udfylde 
en formular, som skulle angive hver parts åbningstilbud og 
forhandlingsresultatet.
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14 ud af 20 par var villige til at udfylde form ularen; 3 af disse par havde 
ikke nået en aftale. De resterende havde for skadelidtes vedkom m ende 
åbningstilbud spæ ndende fra $ 32.000 til $ 675.000 og for forsikringsselska
bets vedkom m ende fra $ 3.000 til $ 50.000. Resultaterne svingede fra $ 15.000 
til $ 95.000 (med det højeste resultat $ 95.000 som  slutresultat på en forhand
ling, der startede med en forhandlingszone m ellem  $ 675.000 og $ 32.150. 
G ennem snittet blev $ 47.318.22

Hvorvidt disse resultater er repræsentative for advokatstan
den generelt og i særdeleshed for danske advokater, er umuligt 
at sige, men de giver grund til overvejelser.

Advokaterne var forskellige, ikke blot med hensyn til deres 
tilsyneladende forskellige opfattelse af sagens "værdi", men 
tillige med hensyn til den overtalelsesevne eller de færdighe
der, hvormed de søgte at nå deres mål.

Er den advokat, som på vegne af forsikringsselskabet opnår 
$ 15.000 den mest effektive, eller er den, der nåede tættest på 
gennemsnitsbeløbet, den mest effektive?

Umiddelbart er der en tendens til at måle effektivitet alene i 
beløb. Williams foreslår herudover at inddrage andre parame
tre, som omfatter bredere overvejelser:
a) Hvad var omkostningerne (i tid, penge, socialpsykologisk), 

og hvordan relaterede disse sig til andre mulige måder at 
løse problemet på?

b) Blev alle tvivlsspørgsmål løst, eller er nogle "gem t" til sene
re løsning?

c) Vil aftalen holde (eller må det forventes, at en part hurtigt 
bliver utilfreds)?

d) Minimerer aftalen skader og maksimerer udbyttet på begge 
sider? Er aftalen økonomisk effektiv og socialt produktiv?

e) Ville en retssag (voldgift, mægling) have været bedre?23 
Ved hjælp af disse spørgsmål lægger Williams op til, at en

forhandlers effektivitet justeres i forhold til spørgsmål af større 
rækkevidde såsom ens opfattelse af retfærdighed og offentlige 
interesser, herunder meninger med hele retssystemet og juri
stens arbejde herindenfor.

Beskrivelsen af en effektiv forhandler bliver herved udvidet

22. Gerald W illiam s 1983 s. 5ff.
23. G. W illiam s 1983 s. 9.
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med et bevidst normativt aspekt, f.eks. afhængig af, om ret
færdighed ses som såkaldt "magt-retfærdighed", hvor den 
stærkeste har ret, eller som "omsorgs-retfærdighed", hvor den, 
der har størst behov, har ret. Herom henvises til Kapitel 6.

3. Generelle karakteristika
Forhandlingslitteraturen indeholder -  uanset den foretrukne 
stilart, som søges promoveret -  karakteristika, som er generel
le for forhandling. I det følgende vil disse i korthed blive 
beskrevet.

3.1 Faser
Litteraturen om forhandling præsenterer et stiliseret lineært 
forløb med
1) forforhandling, hvor man anlægger en strategi eller plan

lægger mål om sted, timing etc.,
2) begyndende etablering af relation med den anden forhand

ler,
3) åbningstilbud,
4) udveksling af information (positioner, argumenter),
5) indsnævring af afstande (indrømmelser gives og analyse

res), og endelig
6) afslutning, (hvor aftalen indgås, eller forhandlingen bryder 

sammen).24
Inden for hver af disse faser vil adfærden være forskellig, 

afhængig af den valgte strategi. Endvidere vil nogle forhand
lingsstrategier have som formål at opbløde selve forhandlings
forløbet, hvorved forhandlerne bevæger sig frem og tilbage 
mellem fase 3 og 5.

3.2 Zone of agreement
Ved zone of agreement forstås det område, som i enhver kon
flikt ligger mellem hver parts aspirationer, inklusive andre

24. G. W illiam s: 1983 s. 70-90; H ow ard Raiffa: The A rt and Science of 
N egotiation, Cam bridge 1982 s. 126-130; P .H. Gulliver: Arena, D is
putes and N egotiations, A  Cross Cultural Perspective, New Y ork 1975 
s. 122; D. Gifford 1989 s. 8-12.



164 Kapitel 5

relevante faktorer såsom omkostninger.25 "The zone of agree
ment" findes i overlapninger mellem bundgrænsen for, hvad 
en sælger (potentiel sagsøger) vil acceptere, og den øverste 
grænse for, hvad en køber (potentiel sagsøgt) vil betale. 
Opmærksomheden på denne forhandlingszone er således med 
til at styrke vurderingen af, hvilke indrømmelser det er 
opportunt at give.

Kombinationen af teorien om zone of agreement med faser
ne i forhandling præsenterer en stiliseret lineær rituel kamp 
med planlagte indrømmelser efter et højt åbningstilbud, leden
de til et kompromis-punkt på en linie af forhåndsetablerede 
"indrømmelses-modstands"-punkter, en såkaldt forhandlings- 
dans (negotiation dance).26

I sådanne forhandlinger er kompromiset legitimeret ved at 
sammenligne det med to polariserede krav fra begge parter, 
og den relativt opnåede "fælles gevinst" sammenlignes med 
"vinderen tager det hele"-resultatet. I sin mest reduktionisti- 
ske form af denne modsatrettede model forudsiger analytike
re, at det endelige resultat af denne fordelingsforhandling vil 
være på "fokuspunktet" midt imellem første bud fra hver 
part.27

Den såkaldt anker-(anchoring)effekt illustreres herved, idet 
åbningstilbudene angiver den zone, hvorimellem forhandlin
gen udspiller sig. Netop på grund af anker-effekten vil for
handlerens åbningsbud kræve grundige overvejelser og sam
tidig ofte udtrykke, hvilken type forhandling der lægges op 
til.

3.3 Styrke i forhandling
Forhandling defineres af Fisher som alle sager, i hvilke to eller 
flere parter kommunikerer,28 hver især med det formål at øve

25. H. Raiffa 1982 kap. 3.
26. Raiffa 1982 s. 33-35.
27. Raiffa 1982 kap. 3 og M enkel-M eadow  1984, s. 776.
28. Begrebet kom m unikation anvendes her i overensstem m else med 

alm indelig dansk sprogbrug, at m eddele sig, jfr. G yldendals D ansk- 
D ansk ordbog, 1989, og ikke i overensstem m else m ed definitionen i 
K apitel 2.
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indflydelse på den anden parts beslutning.29 30 Herefter bliver 
forhandlingsstyrke forståeligt nok defineret som evnen til at 
påvirke den anden parts beslutning i en for mig positiv ret
ning.

Universelt for alle forhandlinger bliver derfor hensigtsmæs
sigheden i at styrke sin forhandlingsposition. Styrken vil blot bli
ve anvendt til forskellige formål afhængig af den anlagte stra
tegi. Herom henvises til afsnit 4.

Begrebet magt kan opfattes som evnen til at øve indflydelse 
på et andet menneske.31 Relationen mellem magt og styrke 
(uanset hvori denne består) anvendes herefter således, at magt 
er anvendt styrke. Eller sagt på en anden måde kan styrke 
være evnen til at varetage egne interesser, magt evnen til at 
påvirke andre.

Magt eller styrke kan bestå i forskellige former, omfattende 
f.eks. parternes relation, deres hierarkiske struktur, deres 
adfærdsmønster, deres relative økonomiske og finansielle 
omstændigheder, status og autoritet, relative sandsynlighed 
for med succes at forfølge emnet retligt, større adgang til rele
vant information, større magt til at skade den anden part eller 
den anden parts interesser. Styrke kan imidlertid også være 
mindre tydelig, f.eks. en moralsk stærk (selv om den er juri
disk tvivlsom) position, evnen til at tilbageholde samarbejde, 
muligheden for at påføre skade på den anden part ved at 
beskadige sig selv (f.eks. en debitors evne til at prisgive kredi
torers ret ved at erklære sig konkurs), eller magten til at være 
irrationel -  at en part vil reagere uforudsigeligt og irrationelt 
med usikker effekt og konsekvenser, hvis et bestemt resultat 
ikke opnås.32

Selv om styrke kan være reel, kan den også være sløret af

29. R. Fisher: N egotiating Pow er, Getting and U sing Influence, A m erican 
Behavioral Scientist, Vol. 22 No. 2, N ov./D ec. 1983 s. 150.

30. A ndre definitioner findes, f.eks.: A process in w hich tw o or m ore par
ticipants attem pt to reach a jo int decision on m atters of com m on con 
cern in situations w here they are in actual or potential d isagreem ent 
or conflict, jfr. G ifford 1989 s. 3 og P. G ulliver 1975.

31. D er henvises til d iskussionen i Kapitel 17 afsnit 3.
32. Se H. Brow n & A. M arriott: A D R Principles and Practice, London 1993 

s. 98.
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den opfattelse, som parterne har af deres egen, hhv. den anden 
parts magt. I overensstemmelse med definitionen er forhand
lingsstyrke kun virkningsfuld, hvis modparten opfatter eller 
tror, at man har styrke.33 Afgørende er at notere sig, at magt 
ikke er et løsrevet karakteristikum af en organisation eller per
son, men en væsentlig egenskab ved en relation. En parts magt 
er direkte relateret til modpartens magt. Magt er endvidere 
ikke en statisk variabel, men kan ændre sig, f.eks. hvor relatio
nen ændrer sig. I forhandling kan parterne anvende deres 
magt direkte i form af en aktuel eller indforstået trussel, eller 
indirekte alene ved at lade den anden part forstå, at man har 
magt. Imidlertid er det sjældent, at magten kun er på den ene 
side; det er mere almindeligt, selv om magten tilsyneladende 
umiddelbart fremtræder som værende kun på den ene side, at 
der er afbalancerende kræfter og konsekvenser, som fremkom
mer, når man analyserer magtforholdene mere indgående, som 
gør det nødvendigt med en vis omtanke.
Består en konflikt eksempelvis mellem et stort multinationalt 
selskab og en franchiser, er der tilsyneladende en klar magtu- 
balance. Det multinationale selskab har sandsynligvis flere 
økonomiske ressourcer, kan ansætte en top-advokat og kan 
økonomisk være upåvirket af resultatet af konflikten, hvori
mod den lille franchiser kan blive totalt økonomisk forkrøblet. 
Imidlertid kunne andre faktorer være betydningsfulde, som 
kunne balancere magtforholdene. De retlige aspekter kunne 
være til fordel for den lille franchiser, således at dennes 
udsigter til at vinde en retssag er store til trods for i øvrigt sva
ge ressourcer, eller der kan være andre franchisers, der er 
interesserede i, hvordan selskabet behandler sine franchisers, 
således at håndteringen af denne sag bliver politisk følsom. 
Det multi-nationale selskab kan også være sensitivt over for 
offentlig omtale af, hvordan det ud fra et "David-Goliat"-bil- 
lede knuser en lille franchiser. Den netop afsluttede sag om 
navnebeskyttelse mellem giganten McDonald's og pølseman
den McAllan er et aktuelt eksempel herpå. Alt i alt kan flere 
faktorer gøre sig gældende, som gør det mere attraktivt for 
det multinationale selskab at forhandle sig frem til en aftale,

33. Ligeså Søren Viemose 1992, s. 78.
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som giver franchiseren mulighed for at videreføre sin virk
somhed.34

T ilsvarende kan en konflikt m ellem  æ gtefæ ller, hvor m anden er en dom i
nerende, udfarende forretningsm and og konen stille og indadvendt, have 
kom plicerede styrkeforhold , som  ikke uden videre lader sig anskue. H er kan 
konens stille m anerer dæ kke over en beslutsom hed og styrke, som  m anden 
er blevet afhæ ngig af, eller det kan indebæ re en uvilje for konen til at sam 
arbejde på nogen som  helst måde, som  indebæ rer sin egen styrke.

3.3.1 Mødeforberedelse
En part kan øge sin forhandlingsposition på forskellig vis, og 
mødeforberedelse anses her for essentiel. I denne fase indhen
tes så megen information som muligt såvel om sagens fakta 
som om modparten, dennes krav, stil, person etc. Forhandleren 
bevidstgør sig sine mål for forhandlingen og vælger en strate
gi. Et eventuelt forhold til klienten afklares, og mulige interes
semodsætninger mellem klient og advokat bevidstgøres. Her
udover forberedes en dagsorden for mødet, som -  uanset om 
forhandleren formelt indtager positionen som mødeleder eller 
ej -  kan hindre, at enkelte punkter bliver glemt, samt at den 
anden forhandler, eller mødeleder, af manipulative årsager 
eksempelvis anbringer vigtige punkter sidst på dagsordenen 
for derved at udnytte udmattelsesfaktoren.

Uanset en forhandling forberedes i detaljer, er denne i 
almindelighed en interaktion imellem mindst 2 personer, som 
hver især søger at kontrollere proces og udbytte. Ethvert for
søg på på forhånd at udarbejde en detaljeret plan kan derfor 
påføre en kontraproduktiv binding på forhandleren. Forbere
delse bliver imidlertid ikke af denne grund overflødig. Gifford 
sammenligner forberedelsen med den jurastuderendes eksa
menslæsning, idet den velforberedte student, uagtet han ikke 
kan styre eksaminators spørgsmål, er bedre rustet til kreativt at 
forholde sig til de stillede spørgsmål end uden forberedelse.35 
Tilsvarende forholder det sig med mødeforberedelse.

34. Jfr. Brow n & M arriott 1993 s. 350.
35. G ifford 1989 s. 72.
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3.3.2 BATNA, WATNA
Et selvstændigt led i mødeforberedelsen angives at være 
udvikling af forhandlerens BATNA, Best Alternative to a 
Negotiated Agreement (BAF, bedste alternativ til et forhand
lingsresultat)36, suppleret med WATNA, Worst Alternative to a 
Negotiated Agreement.37 BATNA-begrebet introduceredes 
første gang af Fisher & Ury i forbindelse med beskrivelsen af, 
hvad de kalder principled negotiation (jfr. afsnit 4),38 men fore
kommer at være et lige så anvendeligt redskab også ved andre 
forhandlingsstrategier.

Dersom årsagen til at man forhandler er, at man ønsker at 
fremkalde en situation, som er bedre end det resultat, man vil 
opnå uden forhandling, er tanken, at man ved at bevidstgøre 
disse resultater eller alternativer opstiller de standarder, som 
en forhandlingsaftale skal måles i forhold til.

Ved at udvikle sit BATNA eller WATNA skulle man derfor 
kunne udvikle en stærkere og mere overbevisende base for sin 
påstand om, at man kan klare sig rimelig godt uden forhand- 
lingsaftalen. Herved kan man beskytte sig dels mod at indgå 
aftaler, som man burde have undgået, dels aktuelt styrke sin 
forhandlingsposition, idet den relative forhandlingsstyrke 
imellem to parter primært afhænger af, hvor attraktivt det er 
for hver især ikke at nå til en aftale.

3.3.3 Blandede bolcher
Forhandlingsstyrke kan være knyttet til emnet for forhandling. 
For konflikter mellem politiske grupper foreslår Susskind og 
Chruishank, at forhandlingsstyrke er knyttet til specielt 4 
grupper: De, som har den nødvendige søgsmålskompetence 
(krav på retlig beskyttelse), dem med tilstrækkelig politisk 
styrke til at trække valgte og opstillede politikere ind i kon
flikten, de, der har magt til at blokere for, at en forhandlingsaf-

36. Jfr. den danske udgave af Fisher & Ury: Få " ja "  når du forhandler, 
K øbenhavn 1991.

37. W A TN A  er beskrevet af John og G retchen L. H aynes i M ediating D i
vorce, San Francisco 1989 s. 11.

38. O m  BATN A  se Fisher & Ury: G etting to Yes, Kent, 1992, kap. III.
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tale føres ud i livet, og dem med tilstrækkelige moralske krav 
til at opnå offentlig sympati.39

Herudover beskriver Fisher følgende generelle kategorier:
1) The power of skill and knowledge,
2) the power of a good relationship,
3) the power of a good alternative,
4) the power of an elegant solution,
5) the power of legitimacy,
6) the power of commitment og endelig
7) the power of a good idea.40

4. Forhandlingsstrategier
På baggrund af felt- og laboratoriestudier har amerikanske for
skere identificeret 3 distinkte og separate forhandlingsstrategi
er, som hver på deres måde anvender de foran beskrevne faser 
og styrkende elementer:

1) Den konkurrencebetonede strategi har som formål at 
underminere den anden parts tillid til dennes forhandlingspo
sition. Den konkurrencebetonede forhandler har en klar opfat
telse af, at forhandlingen vil ende med en vinder og en taber, 
hvilket hænger sammen med, at genstanden for forhandlingen 
opfattes som en fast størrelse, nul-sum (fixed pie), som oven i 
købet muligvis er udelelig. Forhandleren fokuserer derfor på 
fordelingsaspektet og opfatter den anden part som modpart i 
forhandlingen.

Formulering af modsatte påstande og opfyldelse af den ene 
forhandlers påstand medfører nødvendigvis en ikke-opfyldel- 
se af den anden parts påstande. Forhandling om opfyldelse af 
den ene parts mål på bekostning af den andens er derfor en 
manifestation af magt/styrke og forhandlingstaktik.41

I forhold til de under pkt. 3.1 beskrevne faser karakteriserer 
Williams den konkurrencebetonede forhandler som aggressiv, 
pågående, én, som altid benytter sig af høje åbningstilbud med

39. Law rence Susskind & Jeffrey Chruishank: Breaking the Im passe, 
H arvard 1987 s. 103.

40. Fisher: N egotiating Pow er, G etting and Using Influence, 1983 s. 148ff.
41. Se f.eks. G avin Kennedy: H ow  to N egotiate and W in, London 1982.
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senere få indrømmelser, presser for information uden selv at 
udveksle information, som ikke holder sig tilbage for at skjule 
eller lyve, som forsøger at undergrave modpartens position og 
selvtillid ved hjælp af trusler, argumenter, afbrydelse af for
handling, som anvender dead-lines og ultimatumer, og som 
selv udfærdiger den eventuelle aftale.42

2) Samarbejdsstrategien  producerer en samarbejdsvillig og 
tilpassende atmosfære ud fra en opfattelse af, at det, som tjener 
forhandleren eller dennes klient bedst, er at opnå en aftale, 
som er fair for begge parter, og at dette opnås ved at udvikle 
en relation til den anden part bygget på tillid og velvilje.

Den samarbejdsvillige forhandler har som basis for sin for
handling i lighed med den konkurrencebetonede, at en fast 
størrelse skal fordeles, men søger i modsætning til den kon
kurrencebetonede forhandler at bevæge sig hen imod den 
anden part og etablere en fælles grund for forhandling.

Åbningstilbudet vil ofte være til egen (eller egen klients) 
fordel, men moderat. I forsøget på at nå et "fair og retfærdigt" 
resultat vil forhandleren søge efter såkaldt objektive kriterier 
som standard for aftalen, og forhandlingen vil bestå i stadige 
gensidige indrømmelser.

3) Den problemløsende strategi fungerer i en integrativ 
sammenhæng, som eksisterer, når parternes interesser ikke er 
i direkte modstrid, og det er muligt at indgå aftaler, hvor den 
ene parts tilfredshed ikke modsvares direkte af utilfredshed 
hos den anden part. I stedet for at dele en fast størrelse forud
sætter denne strategi, at parterne udfolder en problemløsende 
adfærd, dvs. udvider forhandlingsemnet (enlarge the pie) 
med henblik på at finde gensidigt tilfredsstillende løsninger. 
Denne strategi består i i samarbejde at identificere interesser 
og behov og udvikle kreative løsninger til at imødekomme 
disse.

Den m est kendte bog med anvisninger om  vinder/vinder forhandling er Fis
her & U ry 's bestseller Getting to Y es.43 Bogen, der publiceredes første gang i

42. W illiam s 1983 s. 48f. Se tillige D. Gifford 1989 kap. 2.
43. 1. udgaven 1981 udgivet a f H oughton M ifflin og siden hen i Penguin 

Books. Fisher & Ury var hhv. respective director og accociate director 
på H arvard N egotiation Project.
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1981, er bygget over erfaringer indhøstet på H arvard N egotiation Project, 
(som  er grundlagt af Roger Fisher), hvorfra blandt andre Cam p D avid-for- 
handlingerne havde deres udgangspunkt.

Essensen i teorien er 4 elementer baseret på meget simple prin
cipper:
1) Adskil personen fra problemet,
2) fokuser på interesser, ikke på positioner/påstande,
3) udtænk valgmuligheder med udbytte for begge parter,
4) insister på anvendelse af objektive kriterier.

Som eksempler på ændring af forhandling koncentreret om 
påstande til interesser og behov skal nævnes de to mest kend
te fra litteraturen:

Eksempel 1: To søstre ville begge have en appelsin, der var til 
rådighed. En traditionel kompromisløsning baseret på påstan
de ville være at dele appelsinen i to halve. Men ved at afdæk
ke interesser og behov blev det klarlagt, at den ene søster var 
interesseret i saften af appelsinen til at drikke, den anden i 
skallen til bagning. Interesserne var altså ikke konkurrerende, 
men kompatible.

Eksempel 2: Under 6 dages-krigen i 1967 erobrede Israel en 
del af Sinai-ørkenen fra Ægypten. Under forhandlingerne om 
en fredsaftale i Camp David i 1978 krævede Ægypten natur
ligt nok det erobrede territorium tilbage, mens Israel afslog. 
Parternes påstande blev således formuleret som hhv. krav om 
tilbagelevering af land og nægtelse af dette. Der blev udarbej
det adskillige kort for at vise de mulige grænser, der kunne 
dele Sinai mellem Ægypten og Israel. Et kompromis af denne 
art var helt uacceptabelt for ægypterne. At vende tilbage til 
situationen før 1967 var tilsvarende uacceptabelt for israeler
ne.

Under forhandlingerne, de såkaldte Camp David-forhand- 
linger, afdækkedes parternes underliggende behov således, at 
Israel havde behov for ikke at have fremmed, truende militær 
for tæt på sit territorium, Ægypten behov for at undgå det pre
stigetab, som nederlag og afståelse af territorium ville med
føre. Begge disse behov syntes forståelige for den anden part. 
Løsningen blev herefter tilbagegivelse af territoriet til Ægyp-
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ten samt oprettelse af demilitariseret zone under FN's opsyn i 
det tidligere erobrede område.44

O g på et lidt m ere jordnæ rt plan, Eksem pel 3: Påstand/klage: U nderboen 
skal flytte, fordi hunden larm er, når den er alene hjem m e. Interesse/behov: 
K lageren er ensom  og har altid ønsket sig en hund.

Ved objektive kriterier forstås her ikke objektivitet i naturvi
denskabelig forstand, men en form for intersubjektivitet, dvs. 
enighed om, hvilke kriterier der skal lægges til grund ved for
deling af forhandlingsemnet. Disse kriterier kan være gen
stand for drøftelse og eventuel dokumentation. Om objektive 
kriterier henvises i øvrigt til kapitel 6 pkt. 5.

Fisher og Ury understreger, at anvendelsen af objektive kri
terier er en måde at nå til en løsning på. Dette skal forstås såle
des, at en fair løsning er bedre end ingen løsning, og at et 
objektivt mål kan bruges til at få parterne frem til en løsning 
uden at anvende positions-forhandling. I det omfang parterne 
anvender objektive kriterier, vil de, selv om de ikke imøde
kommer behov, nå til en kompromis-lignende løsning.

Fisher og Ury kan måske læses således, at de angiver en 
sekvens for forhandling: Først forsøger parterne at imødekom
me hinandens behov. Hvis dette ikke lykkes, eksempelvis for
di disse behov virkelig er i klar indbyrdes konflikt, kan de ind
føre objektive kriterier i stedet for at indgå i positions-for- 
handling eller gå til domstolene.45

Getting to Yes beskriver i detaljer, hvorledes disse princip
per kan anvendes i praksis, og angiver, at principperne er 
anvendelige, uanset hvilket emne der forhandles om.

4.1 Diskussion
I mange fremstillinger beskrives den konkurrencebetonede 
forhandler som helt igennem primitiv og ubehagelig. Murray, 
Rau & Sherman har endvidere suppleret deres beskrivelse 
med analyser af risiciene ved denne stil. De fremhæver såle
des, at der er stor risiko for at fremtræde fjendtlig og konfron
terende, at der fokuseres på manipulation og trusler snarere

44. Fisher, U ry & Patton: Få " ja "  når du forhandler, 1984 s. 60.
45. Ligeså Carrie M enkel-M eadow  1984 s. 816 note 243.
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end et forsøg på at forstå genstanden for forhandlingen så 
meget, at en ordentlig løsning kan findes.46 Dette indebærer, at 
fælles udbytte ikke kan identificeres, kommunikationen bliver 
skadet, og mistillid, vrede og anspændthed kan blive resulta
tet. Risikoen for sammenbrud af forhandlingerne er derfor stor 
med forsinkelser, stress og øgede omkostninger til følge.

Omvendt er Getting to Yes blevet kritiseret for at være for 
naiv47 og for alene at være anvendelig "when one Harvard stu
dent meets another Harvard student". Roger Fisher har repli
ceret hertil i forskellige arbejder.48 Utvivlsomt er det imidler
tid, at uanset principperne er nemmere at opstille i teorien end 
at praktisere, har de fundet genklang som vigtige hos mange 
forhandlere, der, om end de ikke ønsker udelukkende at 
anvende disse principper, opfatter dem som et vigtigt redskab 
blandt andre.49

Dualisme-teorierne, jfr. afsnit 2.1, som hos Fisher og Ury 
koncentreres om forholdet mellem "principled vs. positional 
bargaining" (det, som her er kaldt hhv. den samarbejdsvillige 
og den konkurrencebetonede forhandling), finder hos andre 
forfattere andre former. På kontekst-siden skelner Thomas 
Schelling mellem, hvad han kalder "effektivitets"aspekter af 
forhandling og dets "fordelings"aspekt, hvor det første refere
rer til situationer karakteriseret ved muligheden for fælles 
udbytte/gavn, og det sidste refererer til éngangsfordelingen af 
en fast størrelse ressource, hvor gevinst for den ene part bety
der tab for den anden (zero-sum vs. non-zero sum).50 Richard 
Walton & Robert McKersie ser denne reflekterende adfærd 
som en forskel mellem, hvad de kalder "distributive" and 
"integrative" forhandling i arbejdskonflikter.51 Også de hæv
der, at parternes forhandlingstræk bestemmes af, hvorvidt de 
opfatter forhandlingssituationen som én, der skal dele en fast

46. Se J. M urray e.o. (ed.): The Processes of D ispute Resolution, T he Role 
of Law yers, New  Y ork 1989.

47. F.eks. Jam es J. W hite: The Pros and Cons of G etting to Yes, 34 J. Legal 
E d u c.,1 9 8 4  s. 115-117.

48. F.eks. i Fisher 1983 og i M urray e.o. (ed.) 1989 s. 99-100.
49. Se f.eks. Brow n og M ariott 1984 s.89ff.
50. Thom as Schelling 1960 s. 20-21.
51. R. W alton and M cK ersie 1965 s. 4 -5 ,1 1 -4 5 , 126-37 (1965).
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kage (fixed pie, nul-sum) eller i stedet indeholder potentiale til 
at forstørre det omhandlede forhandlingsobjekt (enlarge the 
pie, positiv-sum).

David Lax og Jam es Sebenius, som  træ kker på H ow ard Raiffas arbejde52, 
udvider opfattelsen af sam arbejdsvillige/konkurrencebetonede forhandlere 
med begreber som  "væ rd i-skaben de" og "væ rd i-kræ ven d e" forhandlings- 
adfæ rd.53 Im idlertid er også denne forhandlingsadfæ rd delvis baseret på 
"p o sitiv -su m " versus "nul-sum "-begrebet i forhandlingskonteksten og også 
på de sam lede ressourcer hos forhandlerne til at undgå destruktiv adfærd, 
som  ofte ses hos konkurrencebetonede forhandlere.54

De afgørende sondringer bygger derfor på, om forhandlings- 
temaet ses som et nul-sums-tema, og om parterne vil arbejde 
på, at begge skal gå ud af forhandlingen som vindere.

To spørgsmål opstår uvægerligt i forbindelse med omtalen 
af dualismerne i forhandlingstyper:

For det første, hvorledes en samarbejdsvillig forhandler 
"håndterer" en konkurrencebetonet modpart, og for det andet, 
hvilken af de to forhandlingstyper der er den mest effektive.

For den samarbejdsvillige forhandler forekommer to pro
blemer indlysende. For det første er det nærliggende at for
vente, at den forhandlingsvillige forhandler overser eller igno
rerer modpartens mangel på samarbejdsvilje. Den samarbejds
villige vil dermed give information og indrømmelser fra sig 
uden at sikre sig gensidighed. Han risikerer dermed at placere 
sig i en særdeles uheldig position.

Den samarbejdsvillige forhandlers andet hovedproblem er, 
at konkurrencebetonede forhandlere kan have tendens til at 
tolke samarbejdsvilje som et svaghedstegn. Fra deres vinkel 
giver forhandlere med stærke sager ikke indrømmelser, hvor
for indrømmelser fra modparten automatisk medfører øgede 
krav og forventninger om, hvad de vil være i stand til at opnå.

Som det ses, er disse problemer overvejende af psykologisk 
karakter. Naturligvis har teorien også fostret bud på, hvorledes 
sådanne forhold tackles (under forudsætning af, at de er be

52. H ow ard Raiffa 1982.
53. D. Lax & J. Sebenius 1986 s. 32-33.
54. Lax &C. Sebenius 1986 s. 225.
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vidste), og Ury har i Getting past No: Negotiating with diffi
cult people givet anvisninger på, hvorledes anvendelse af pro- 
blemløsningsteknikker kan "disarm tough bargainers, dis
mantle stone walls, deflect attacks and dodge dirty tricks".55

For så vidt angår spørgsmålet om effektivitet, er dette ulø
seligt knyttet til, hvorledes effektivitet defineres, hvilket imid
lertid forudsætter kendskab til forhandlerens mål, jfr. afsnit
2.3.

Den mest realistiske konklusion på effektivitetsspørgsmålet 
angives imidlertid at være, at den effektive forhandler bliver i 
stand til at anvende såvel den samarbejdsvillige som den kon
kurrerende strategi. Ikke blot vil forskellige forhandlinger for
udsætte forskellige strategier, men ofte vil der inden for den 
samme forhandling være behov for at vælge mellem de to stra
tegier.56

Selv Fisher anerkender, at der kan være problemer i for
handling, som vil udmatte strategierne fra principled forhand
ling og objektive beslutninger, selv om han lige som Menkel- 
Meadow helst tror, at alle problemer under forhandlinger har 
en vis mulighed for kreative løsninger eller imødekommelse af 
begge parters underliggende interesser.57' 58

Som hovedregel gås altså ud fra, at de fleste forhandlinger 
indeholder såvel fordelings- som integrative aspekter. Ligele
des kan forhandlerens præference for strategi ændre sig i løbet 
af forhandlingsprocessen.

Den effektive forhandler foreslås derfor ikke på forhånd at 
beslutte sig til, hvilken taktik han vil anvende; i stedet erken
des, at han på hvert enkelt stade i forhandlingen som respons 
til den anden parts besked har valget mellem de to metoder og 
deres implikationer.

5. Sammenfatning
Som beskrevet i indledningen har kapitlets formål været at

55. W. Ury: G etting Past No, London 1991.
56. W illiam s 1983 kap. 2 og Gifford 1989 s. 22f.
57. Se Roger Fisher: "C om m ent" 34 J. Leg. Ed. 1984 s. 120.
58. M enkel-M eadow : 1993 s. 365.
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skabe basis for via kendskab til forhandling at bevæge sig 
dybere ned i de indholdsmæssige forskelle, som hhv. dom
stolsbehandling og mægling angiver rammerne for.

Beskrivelsen skal ses i lyset af de mulige forskelle i værdi
grundlag, som imidlertid først behandles indgående i kapitler
ne 15 og 16, hvortil henvises.

Som det fremgår, opfatter den konkurrencebetonede for
handler sagsgenstanden som en fikseret størrelse, og i kampen 
om denne kan man enten blive taber eller vinder. Der er ikke 
langt herfra til at slutte, at den eventuelle vinder har ret og 
taberen uret.

I takt hermed vil behovet for magtudøvelse blive stadig 
større, jo mere et forhandlingsresultat bliver opfattet som tab 
eller vinding. Det er derfor næppe forhastet at konkludere, at 
inddelingen af forhandlingsresultater i hhv. rigtige eller for
kerte (sande eller falske), og dermed behovet for magtudøvel
se for at gennemtrumfe det rigtige resultat, er størst hos den 
konkurrencebetonede forhandler, mindre hos den samarbejds
villige og mindst hos den problemløsende.



Kapitel 6 
Forhandlerens rolle

1. Indledning
Det kan nu lade sig gøre at gå videre til en beskrivelse af mere 
indholdsmæssig karakter, hvor sammenhængen mellem ak
tørerne, dvs. dommeren, advokaten og mægleren og forhand
lingen som redskab i processen skal belyses.

Allerede dette at bruge en anden til at forhandle for sig er at 
træde uden for situationen og dermed uden for kommunikati
onen. Dermed har vi en af de vigtigste procesmekanismer, som 
ud over at have indflydelse på indholdet kan påvirke ønsket 
om frivillig efterfølgelse af aftalens efterlevelse, hvorfor magt
aspektet bliver inddraget. Spørgsmålet om repræsentation er 
derfor centralt.

Valget mellem de forskellige forhandlingsstrategier har ud 
over effektivitetsproblematikken tillige ofte en etisk dimension. 
De i forrige kapitel beskrevne forhandlingspoler nyder, deres 
forskellighed til trods, almindeligvis anerkendelse som accep
table normer for forhandlingsadfærd og for at tilfredsstille mini- 
mumsetiske standarder. Imidlertid er der ofte et stærkt under
liggende etisk modsætningsforhold mellem repræsentanter for 
de to modeller. Diskussionen vil blive taget op i dette kapitel. 
Formålet med det følgende er altså at vise samspillet mellem 
forhandlerens rolle og valg af redskab og forudsætter som sådan 
udredningerne i kapitel 4 og 5. Herudover er kapitlets formål at 
lægge op til diskussionen i det efterfølgende kapitel.

2. Advokaten som forhandler
2.1 Repræsentation
Advokatens rolle som forhandler indebærer mindst to relatio
ner, nemlig forholdet mellem de to advokater og forholdet til
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klienten. Hovedparten af den foreliggende forhandlingslittera- 
tur beskæftiger sig med forhandling generelt og kun ganske få 
specielt med forhandling i retligt regi (legal negotiation).1 
Blandt disse har (tilsyneladende) alene Gifford problematiseret 
den forhandling, som består i repræsentation.

Gifford beskriver forholdet mellem klient og advokat som 
rådgivning (counselling) og definerer denne som "the interac
tion between the lawyer and the client as they decide how to 
achieve the client's best interest". Definitionen har nær sam
menhæng med Giffords definition af en advokats effektivitet, 
som målt i "the extent to which the negotiated agreement ser
ves the client's interests", hvorfor "the lawyer's ability to 
understand these interests is critical".2

Allerede her får vi problemer med fodfæstet, idet Giffords 
opfattelse af effektivitet nok deles af mange advokatkolleger, 
men imødegås af lige så mange. I mine interview angav to 
advokater således som deres overordnede mål for deres advo
katgerning hhv. "at pleje klienter" og "at pleje ret".3 Begge, 
som er velestimerede københavnske advokater, gav tillige 
udtryk for, at det modsatte mål (end deres) var i strid med god 
advokatskik. Der er altså langtfra enighed om, hvori hoved
formålet med advokatens arbejde består.

Gifford fremhæver konflikten mellem den klientcentrerede 
repræsentation og mange advokaters tendens til at dominere 
"the client counselling process"4 og til at fortælle klienterne, om 
de skal acceptere et forligsforslag eller ej. "This arrogant and 
erroneous conception of the lawyer's professional role often 
results from the belief that the lawyer knows better than the cli
ent what is in his best interest." Samtidig erkender Gifford, at 
"clients often willingly obey this domination because they are 
reluctant to take responsibility for their own decisions".5

1. Gerald W illiam s: Legal N egotiation and Settlem ent, St. Paul M inn., 
1983; D onald Gifford: Legal N egotiation, Theory and A pplications, St. 
Paul M inn., 1989 og H enry Brow n & A rthur M arriott: A D R, Principles 
and Practice, London 1993.

2. Gifford 1989 s. 184.
3. O m  interview ene se Bilag 2.
4. G ifford 1989 s. 185.
5. Gifford 1989 s. 185.
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Ud over denne diskussion, som let bliver et generelt spørgs
mål om advokaters (og klienters) rolle og etik, indebærer 
repræsentationen et generelt upåagtet element af interessekon
flikt. Samtidig med, at advokaten varetager sin klients sag, 
indgår advokaten i -  som det til tider kaldes -  et "old boys 
network" af advokatkolleger, møder gentagne gange i retten 
hos den samme dommer, er måske medvoldgiftsmand med 
den pågældende dommer, som af personlige årsager ind- 
snævrer advokatens grænser for, hvad denne i klientens inter
esse kan arbejde for. Klientens og advokatens opfattelse af, 
hvad der er "fair" eller "retfærdigt" kan tillige divergere.

2.2 Tvist og kontrakt
Idet den anvendte sondring mellem tvist og konflikt bringes i 
erindring, kan advokatens basis for forhandling umiddelbart 
inddeles i to hovedgrupper, 1) tvister, som er indbragt eller 
kan indbringes for domstolene, og hvor det retlige element er 
stærkt fremtrædende, og forhandlingen foregår ved domsto
len eller i dennes skygge, og 2) kontraktforhandlinger, hvor 
parterne, som parallel til privat lovgivning udvikler regler for 
at regulere den fremtidige relation imellem dem. Eisenberg 
kalder denne form for forhandling "rulemaking-negotiati- 
on".6

Ifølge Williams kan advokatens arbejdsområde inddeles i 4 
kategorier, erhvervssager, civile konflikter, straffesager og 
arbejdsretssager. Hver af disse kategorier har unikke aspekter, 
som skal tages i betragtning under forhandling. Således anses 
erhvervssager at indebære en større grad af frivillighed end 
civile sager, hvor en part har rettigheder over den anden. 
Arbejdssagerne angiver Williams som en hybrid, som minder 
om erhvervssager, for så vidt som man søger en aftale, og for
handlingen vedrører længerevarende relationer samtidig med, 
at parterne har en pligt til at forhandle, og endelig er straffesa
gers formål primært at beskytte samfundet (og offeret) mod

6. M elvin A ron Eisenberg: Private O rdering Through N egotiation: D is
pute Settlem ent and Rulem aking, 89 H arvard Law Rev., 4. Feb. 1976. 
Se tillige W illiam s 1983 s. 2. Vedr. sondringen tvist/konflikt henvises
i øvrigt til Kapitel 7.
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kriminalitet samtidig med, at gerningsmanden beskyttes mod 
uretmæssig forfølgelse.7

Deres forskellighed til trods involverer disse fire kategorier 
forhandling som en central del.

2.3 Advokatens forhandlingsstrategi
Bag den traditionelle "advokat-model" ligger, at der er een 
opfattelse af forhandlingsmålet. Der er tillige kun een ting til 
forhandling, oftest prisen, og dernæst er begge parter lige 
interesserede i at få denne ene ting og udregnet præcis på den
ne måde.8

Modsatrettetheden eller nul-sum-spillet understreges der
for oftest. Ifølge advokatens opfattelse taber den ene, hvad den 
anden vinder. Ressourcerne er begrænsede og skal deles. Infor
mation om ens virkelige præferencer skal nidkært beskyttes. 
En vellykket forhandling repræsenterer i denne type forhand
ling et kompromis i forhold til hver parts position på en lineær 
skala af numeriske (oftest monetære) værdier.9

Eftersom forhandlingerne ofte foregår "i domstolens skygge" 
(in the shadow of the law), opfatter forhandlerne sig ofte som 
vindere eller tabere. Forhandlingerne skrider derfor i virkelig
heden frem som en tidlig version af en retssag, blot uden en 
dommer.10

Styrkerne ved domstolssystemet, at der træffes en afgørelse, 
præcedens med henblik på forudsigelighed, sikkerhed og 
orden, kan ud fra denne vinkel være dysfunktionel for opda
gelsen af kreative og særegne løsninger på problemer, der 
aldrig vil kunne løses retligt.

I samme omfang, som forhandlinger i domstolens skygge er 
begrænset af, hvad retten ville gøre, repræsenterer disse for
handlinger ikke noget virkelig substantielt alternativ til dom
stolen. Advokater kan foretrække en begrænset opfattelse, for
di det gør evaluering af resultatet nemmere og klarere, specielt

7. W illiam s 1983 s. 3f.
8. Se om  interesse- og væ rdikonflikter, K apitel 7 afsnit 2.3.2.
9. Jfr. H. Raiffa: The A rt and Science of N egotiation, H arvard 1982 Ch. 3, 

"zone of agreem ent", jfr. Kapitel 5 afsnit 3.2.
10. C. M enkel-M eadow : Tow ard another view  of legal negotiation, U CLA  

L. Rev. 1984, s. 790.
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når alternativer diskuteres med klienten. Men dersom denne 
antagelse er rigtig, kan det store antal aftaler uden for domsto
lene kun forklares med mindre omkostninger og hurtighed 
snarere end med bedre indhold.

Ved at antage, at der kun er eet element til forhandling, 
overses andre forhandlingsemner, som er nok så vigtige (f.eks. 
levering, tidsperspektiv, betalingsmåde etc.). Disse forhold vil 
til tider vanskeligt kunne tilgodeses ved en domstolsafgørelse. 
Men som Menkel-Meadow at hævde, at advokater generelt vil 
forhandle uden at iagttage sådanne elementer, angiver så vidt 
ses en karikeret form og indebærer i alt fald en antagelse om, 
at den konkurrencebetonede forhandler ikke lever op til 
beskedne krav til effektivitet. Det er tvivlsomt, om denne 
beskrivelse giver advokaten en retfærdig behandling. Rent 
bortset fra, at der foreligger en høne/æg-problematik, hvoref
ter det er uklart, hvem der først fokuserer alene på positioner, 
klienten, som i sin frustration over en uløst konflikt søger 
advokaten, eller advokaten, som skærer konflikten retligt til og 
formulerer den som en påstand.

Forhandlingen er tillige resultatet af en interaktion mellem 
advokat og klient, hvor advokaten er eksperten i traditionel 
forstand, ikke på klientens interesser eller behov, men på, hvil
ket resultat der er det rigtige. "Det rigtige" vil med udgangs
punkt i en nulsumsopfattelse af teksten være "det retligt kor
rekte" eller "mest muligt", hvorfor der etableres en vinderpo
sition, som advokater nødvendigvis må kæmpe og anvende 
magt for.

Roger Fisher har i sin problemløsende (problem-solving) 
forhandlingsteknik beskrevet et alternativ til advokatens for
handling ud fra det retlige paradigme.

I en video produceret af Harvard Negotiation Project med 
Fisher som advokat for en part i en simuleret konflikt11 forkla
rer Fisher sin klient, at en forhandling består af "half talking 
and half listening" med "the listening as the most important 
part". Vægten foreslås altså forskudt fra magtanvendelse hen 
imod større kommunikation, og legitimiteten herved baseret

11. The Pow er Screen Problem , The H acker Star N egotiation, H arvard 
N egotiation Project, 1991.
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på præference for uafhængige standarder (objective criteria), 
som parterne alle selv producerer, snarere end retsregler som 
grundlag for afgørelsen.

I god overensstemmelse med Fishers opfattelse af et godt 
forhandlingsresultat angiver han som den vigtigste styrke i 
forhandling "the power of skill and knowledge", som ud over 
evnen til at lytte indebærer at være opmærksom på modpar
tens behov, emotioner etc., at tale flere sprog, at kommunikere 
klart og effektivt, at analysere, være logisk, at have viden om 
modparten, om fakta og om de involverede interesser.12 Som 
en del af forklaringen på advokaters magtanvendelse frem
hæver Fisher i øvrigt, at advokater, der aldrig kunne drømme 
om at gå ind i en retssal uden at have forberedt sig grundigt, 
deltager uden den mindste tøven i en forhandling uden at 
have sat sig ind i sagen overhovedet, hvorved den til rådighed 
stående styrke nemt bliver reduceret til rene "muskel"-meto- 
der. Fisher antyder hermed, at den advokat, som forbereder sig 
ordentligt på en forhandling, vil være i stand til at gennemføre 
denne til klientens større tilfredshed og med mindre anven
delse af magt. Adfærden kan være resultatet af, at forhandling 
tidligere har været en upåagtet disciplin inden for retslivet.

2.4 Forhandlingsetik
2.4.1 U.S.A.
Tilsyneladende anses det for legitimt at være tilhænger af beg
ge de to forhandlingsstilarter repræsenterende hver sin pol, 
hhv. den konkurrencebetonede og den problemløsende. Ikke desto 
mindre udtrykker de to stilarter forskellige moralske anskuel
ser af de midler og den måde, man anvender dem på i for
handlingsprocessen, men kommentatorer er tilbageholdende 
med at rubricere og derved fordømme den tilgang, som de 
ikke bryder sig om, som uetisk.13 Der skal her i korthed rede
gøres for debatten, dels fordi den endnu kun anes i glimt i

12. Roger Fisher: N egotiating Pow er, G etting and U sing Influence, A m e
rican Behavioral Scientist, 1983 Vol. 27 no. 2, s. 149-166.

13. Se til eksem pel L. Burton e.o.: Fem inist Theory, Professional Ethics 
and G ender-R elated  D istinctions in A ttorney N egotiating Styles, Jo u r
nal o f D ispute Resolution, 1991, s. 214-215.
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Danmark, dels fordi det kan formodes, at den amerikanske 
debat til en vis grad vil være inspiration for en kommende 
(yderligere) dansk debat.

I den am erikanske litteratur om  forhandling er spørgsm ålet om  etik efter
hånden ofte drøftet. Betydningen af norm er og kontekst-specifik forhand- 
lingsadfæ rd i en given konflikt er behandlet i forskellige socio-legale og 
antropologiske sam m enhæ nge af f.eks. Th. Schelling: The Strategy of C on
flict (M ass. I960), O. Bartos: Sim ple M odels of Group Behavior (1978)14, P.H. 
G ulliver, D isputes and N egotiations: A Cross Cultural Perspective (N ew  
York 1979), Laura N ader & H arry Todd: The D isputing Process: Law  in Ten 
Societies (N ew  Y ork 1978), H. Edw ards & J.J. W hite: The Law yer as a N ego
tiator (N ew  Y ork 1977).

I 1980 gik J.J. White kraftigt i rette med daværende Rule 4.2 i 
Model Rules of Professional Conduct, affattet af the American 
Bar Association,15 idet han fandt bestemmelsen en uønsket 
indskrænkning i muligheden for advokater til bevidst at vild
lede en modpart med hensyn til bestemte aspekter, som var 
under forhandling.

Rule 4.2 er delvis identisk med den nuværende Rule 4.1 med 
følgende ordlyd:
In the course of representing a client a lawyer shall not 
knowingly:
a) make a false statement of material fact or law to a third per
son; or
b) fail to disclose a material fact to a third person when disclo
sure is necessary to avoid assisting a criminal or fraudulent act 
by a client, unless disclosure is prohibited by Rule 1.6.

(Rule 1.6 om handler v ideregivelse af inform ation fra egen klient).16

14. I. Zartm an (ed.): The N egotiation Process: Theories and A pplications, 
Beverly Hills 1978.

15. Se J.J. W hite, M achiavelli and the Bar: Ethical Lim itations in Lying in 
N egotiation, Am . Bar Ass. J. 1980 s. 926.

16. A m erican Bar A ssociation (ed.): M odel Rules of Professional C onduct, 
W ashington 1992.
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White's angreb fik dog ikke lov at stå alene og blev imødegået 
bl.a. af Robert Gordon, som hævdede, at advokater bør hen
holde sig til de samme etiske standarder m.h.t. fairness og 
ærlighed i forhandling, som de skal i en retssal17, og Walter 
Steele, som påstod, at den faldende anseelse, som gør sig gæl
dende for advokater, i ikke ringe omfang skyldes advokatstan
dens uvillighed til at acceptere selv minimale etiske standarder 
for forhandlingsprocessen.18

Roger Fisher (Ury and Patton) fremhæver ikke den pro
blemløsende forhandling, "principled negotiation", som mere 
etisk korrekt end "positional bargaining", men alene ordvalget 
antyder tendensen.

I sin anmeldelse af Fisher's (Ury and Patton's) bog angriber 
White fremgangsmåden og kalder den "naive, (and) occasio
nally self-righteous".19 Hvorvidt White har ret, afhænger bl.a. 
af, hvorledes man vurderer Fischers udsagn, når han i en kom
mentar udtaler, at "White is more concerned with the way the 
world is, and I am more concerned with what intelligent peo
ple ought to do''.20

Etikdebatten har imidlertid også mere substantiel karakter, 
først artikuleret gennem feministlitteraturen af Carol Gilligan, 
som har fremhævet, at omsorgsetik, dvs. en etik, som lægger 
hovedvægt på forpligtelser over for fællesskabet, fortrinsvis er 
feminin eller knyttet til kvinders virksomhed, og retfærdig- 
hedsetik, hvor hovedvægten lægges på den enkeltes rettigheder 
over for fællesskabet som fortrinsvis maskulin eller knyttet til 
mænds virksomhed.21

Parallellen mellem diskussionen om forholdet mellem 
omsorg/retfærdighed og samarbejdsvillighed/konkurrence i 
forhandling fik et amerikansk forskerteam til at samarbejde for 
at undersøge, om der er en sammenhæng mellem omsorg og

17. R. G ordon: Private Settlem ent as A lternative A djudication: A R atio
nale for N egotiation Ethics, 18 J.L .R eform  1985 s. 503, 504.

18. W alter Steele: D eceptive N egotiating and H igh-Toned M orality , 30 
Vane. L. Rev. 1986 s. 1387.

19. J.J. W hite: The Pros and Cons of "G ettin g  to Y es", 34 J. Legal Educ.,
1984 s. 115.

20. Roger Fisher: Com m ent, 34 J. Legal Educ. 1984 s. 118-120.
21. Carol G illigan: In a D ifferent Voice, H arvard 1982.
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samarbejdsvillighed på den ene side og retfærdighed og kon
kurrencementalitet på den anden side22 og denne mulige sam
menhæng målt i forhold til en advokats effektivitet.

D en hidtil største am erikanske em piriske undersøgelse af advokaters for
hånd lingsad færd blev foretaget a f Gerald R. W illiam s i 1976. H an udsendte 
et spørgeskem a til 1000 advokater i The Phoenix M etropolitan A rea, idet han 
bad dem  kort beskrive den advokat, som  de sidst havde haft forhandlings- 
kontakt med, og karakterisere denne ud fra 144 karakteristika, som  ansås 
relevante for en effektiv forhandler. Endvidere skulle de oplyse om  for
handlingens udfald. I alt 351 besvarede spørgeskem aet, heraf kun 11 kvin
der. Spørgeskem aet var designet m ed henblik på at opnå inform ation om 
sæ dvanlig forhandlingsadfæ rd hos advokater, sam t om  hvornår denne kun
ne karakteriseres som  effektiv.23 De indsam lede data blev offentliggjort 
under arbejdstitlen Phoenix I.24 1 1989 foretoges herefter spørgeskem aunder
søgelsen Phoenix II sam t 7 sim ulationsforhandinger m ellem  erfarne ad voka
ter. Spørgeskem aundersøgelsen, som  ikke var designet med henblik på at 
belyse spørgsm ål om  forholdet m ellem  om sorgsetik og retfæ rdighedsetik 
eller m ellem  kvindelige og m andlige forhandlere, blev im idlertid  siden 
anvendt og kodet sam m en, således at de kunne give inform ation også om 
disse spørgsm ål.25

Undersøgelsen viser tre interessante forhold: For det første, at 
advokaten, som under forhandling udviste en høj grad af 
omsorg for sin modpart blev karakteriseret som mere effektiv 
end den advokat, som ikke viste omsorg eller kun omsorg i 
ringe grad. For det andet, at de advokater, som lagde stor vægt

22. Burton e.o. 1991, 2 s. 251.
23. Projektet blev udført af G. W illiam s i sam arbejde med England, Far

m er og Blum enthal og publiceret som  "Effectiveness in Legal N egoti
ation ", i H. Edw ards & J. W hite, The Law yer as a N egotiator, St. Paul, 
M innesota, s. 8, 15-18, 1977. U ndersøgelsen resulterede i Gerald R. 
W illiam s: Legal N egotiation and Settlem ent, St. Paul M innesota 1983, 
i hvilken opdelingerne cooperative/com petitive første gang fastslås. 
H erom  henvises til K apitel 5 afsnit 2.4.

24. U ndersøgelsen var en opfølgning af undersøgelsen fra 1976.
25. En tilsvarende dansk undersøgelse er af ressourcem æ ssige årsager 

ikke blevet iværksat. Den am erikanske undersøgelses resultater vil 
derfor blive anvendt som  inspiration for vurderingen af danske for
hold.
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på retfærdighed blev karakteriseret som mere effektive end de 
advokater, som ikke lagde særlig stor vægt herpå. (De advo
kater, som scorede "højeste point" udviste høj grad både af 
omsorg og af retfærdighedssans, hvilket var gældende for både 
de mandlige og kvindelige advokater). Og endelig var der stort 
set ingen forskel på vurderingen af effektivitet og grundlaget 
herfor, om den vurderede advokat var mand eller kvinde.

Forskergruppen konkluderede herefter, at omsorg ikke iden
tificeres med svaghed eller ineffektivitet i forhandling og inde
bærer, at omsorg og retfærdighedssans ikke opfattes som mod
sætninger, således som de ofte opstilles, men snarere lapper 
over hinanden.26

Herudover viser undersøgelsen, at der er en meget klar kor
respondens mellem den gruppe advokater, der tillægger ret
færdighed stor vægt, og dem, der karakteriseres som samar
bejdsvillige. Ligeså er der en klar korrespondens mellem de 
advokater, der tillægger omsorg vægt, og de samarbejdsvillige 
advokater. Omvendt viste det sig, at der var en stor korre
spondens mellem de advokater, der blev beskrevet som anven
dende magt, og dem, der blev karakteriseret som konkurren
cebetonede. Altså fandt undersøgelsen, at omsorg og retfær
dighedssans var nært forbundet med den gruppe advokater, 
der kunne karakteriseres som samarbejdsvillige, og at begge 
disse forhold er i direkte modsætning til konkurrence.

Den feministiske litteratur har ligesom forhandlingslittera- 
turen lavet en sammenhæng mellem to dominerende mønstre, 
hvor omsorg/retfærdighed udgør det ene, samarbejdsvilje 
/konkurrenceadfærd det andet. Samtidig har beskrivelsen haft 
tendens til at anskue det ene mønster som svagere end det 
andet (retfærdighed og konkurrence som det stærke, omsorg 
og samarbejdsvilje som det svage), parallelt med, at der sættes 
spørgsmålstegn ved etikken i visse konkurrencebetonede for
handlingsmåder, hvorimod der aldrig stilles spørgsmål til det 
moralsk forsvarlige ved at forfølge retfærdighed.

Den amerikanske spørgeskemaundersøgelse kaster lys på 
disse spørgsmål. Mens der er en direkte sammenhæng mellem 
omsorg og samarbejdsvilje, er der ikke påvist sammenhæng

26. Burton e.o. 1991 s. 233.
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mellem retfærdighed og konkurrence, snarere tværtimod. Ret
færdighed og konkurrence hænger tilsyneladende ikke sam
men, lige så lidt som omsorg og konkurrence. Konkurrerende 
forhandlingsteknik bliver i undersøgelsen ikke set som imple
mentering af retfærdighedsetik, men snarere som en afvigelse 
fra retfærdighed og således i sammenhæng med en mulig 
suspekt etik hos de konkurrencebetonede.

Såvel omsorg som retfærdighed er herefter positivt relateret 
til både forhandlingseffektivitet og til den samarbejdsvillige 
advokat. En påstand om, at omsorgsudøvelse er udtryk for 
inferiør status eller manifestation af magtesløshed og under- 
læggelse af mandlig, politisk overmagt, hævdes ved under
søgelsen således at blive gjort til skamme.27 Snarere bliver 
advokater, der ikke udviser omsorg, ligesom de, der ikke søger 
retfærdighed, fremhævet som ineffektive.

Tolkningen af undersøgelsen lægger herefter op til, at domi
nans og konkurrence skal ses som modsætninger til begreber
ne omsorg, retfærdighed og samarbejdsvilje, samt at en sam
menkodning mellem omsorg og kvinder og retfærdighed og 
mænd er en overgeneralisering.28

Undersøgelsen er interessant, fordi den så vidt vides er den 
eneste undersøgelse, der søger at kaste lys over sammenhængen 
mellem etik, forhandlingsadfærd og effektivitet. Undersøgelsen 
lider dog af store svagheder, bl.a. fordi begreber som retfærdig
hed og effektivitet fortsat står udefinerede tilbage. Undersøgel
sens væsentligste bidrag ligger derfor muligvis i overhovedet at 
bidrage til refleksioner over et hidtil ureflekteret tema.

2.4.2 Danmark
Ifølge de Danske Regler om God Advokatskik, vedtaget af 
Advokatrådet den 30. maj 1991, er advokatens opgave at "frem
me retfærdighed og modvirke uret". Endvidere har advokaten, 
som for sin klient påtager sig en opgave, "pligt til inden for 
lovens rammer at udføre den og skal herunder også varetage, 
hævde og forsvare klientens rettigheder og friheder og være

27. Se f.eks. Cathr. M acKinnon: Fem inism  U nm odified , H arvard 1987 s. 
38-39. og Lloyd Burton e.o. 1991 s. 240.

28. M acK innon 1987 s. 38-39.
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dennes rådgiver". Det fremhæves endvidere, at advokaten har 
juridiske og moralske forpligtelser over for klienten, domsto
lene og andre myndigheder og instanser, for hvilke advokaten 
optræder på klientens vegne, advokatstanden og de enkelte 
kolleger og offentligheden. (§1.1)

Under overskriften "Interessekonflikter" fastslås i § 3.2.1, at 
en advokat "alene og udelukkende (skal) handle i den enkelte 
klients interesse. Advokaten må aldrig i sin rådgivning eller 
sine anbefalinger til en klient lade sig påvirke af andre klienters 
eller fremmedes interesser". Af denne grund kan en advokat 
"derfor ikke i samme sag rådgive, repræsentere eller virke for 
to eller flere klienter, hvis der består en interessekonflikt mel
lem disse". Der gives dog særlig tilladelse til undtagelse herfra, 
dersom "en advokat efter aftale med de involverede klienter 
virker som voldgifts- eller mæglingsmand imellem disse" 
(3.2.7). Det kan hermed slås fast, at der ikke i reglerne om god 
advokatskik er noget til hinder for, at en advokat fungerer som 
mægler, samt at reglerne opfordrer til rettigheds- snarere end 
omsorgsorienteret adfærd. En mulig interessekonflikt mellem 
klient og advokat berøres overhovedet ikke i regelsættet.

I afsnittet om god advokatskik i retssager fastslås bl.a. i § 4.2. 
at advokaten ikke utilbørligt må forhindre retten eller nævnet i 
på upartisk måde at behandle og afgøre en sag. "Advokaten må 
således ikke vildlede retten eller nævnet ved afgivelse af 
bevidst urigtige oplysninger". Bevidste fortielser omtales ikke.

Reglernes formål er ifølge § 1.3. at "tilpasse begrebet "god 
advokatskik" til den udvikling, som retssamfundet er 
undergået".

Udviklingen i retning af større internationalisering har end
videre nødvendiggjort vedtagelse af fælles regler om grænse
overskridende advokatvirksomhed, gældende for alle advoka
ter inden for EU, uanset hvilken advokatorganisation de til
hører.

I Præamblen fra oktober 1990, Regler om god advokatskik 
inden for det europæiske fællesskab, fastslås i § 1,1 at "I et 
samfund, der hviler på respekt for lov og ret, udfylder advo
katen en særlig rolle". Hans pligter er ikke begrænsede til den 
pålidelige udførelse inden for lovens bogstav af den opgave, 
som er betroet ham for klienten.
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"Advokaten skal tjene retfærdighedens interesser såvel som 
de klienters interesser, hvis rettigheder og friheder det er 
betroet ham at hævde og forsvare, og det er hans pligt ikke blot 
at tale sin klients sag, men også at være hans rådgiver".

Det tilføjes herefter i § 1,1 stk. 2, at advokatens funktion der
for pålægger ham forskelligartede "fra tid til anden tilsynela
dende modstridende juridiske og moralske forpligtelser over 
for klienten, retten og andre myndigheder for hvilke advoka
ten optræder på klientens vegne, advokatstanden i alminde
lighed og hver enkelt kollega i særdeleshed og det retssøgende 
publikum, for hvilket eksistensen af en fri og uafhængig advo
katstand, hvis integritet bygger også på respekt for regler 
opstillet af standen selv, er et væsentligt middel til værn for 
menneskerettighederne over for statsmagten og andre interes
ser i samfundet".

Som det ses, er såvel de nationale som EU-reglerne holdt i 
særdeles generelle regler og giver basis for talrige tolknings
muligheder. Retfærdighed, som jurister ofte associeres med, er 
et særdeles upræcist begreb, som i overensstemmelse med den 
amerikanske advokatundersøgelse lige så vel kan betyde ret 
for den enkelte som, at alle (implicerede) skal have lige meget 
(omsorgsaspektet). Ved denne sidste tolkningsmulighed ind
drages andre end klientens interesser, og der kan som frem
hævet i EU-reglerne således opstå en tilsyneladende modstrid 
mellem advokatens forpligtelser.

Kun sjældent har der i den hjemlige fagdebat været overve
jelser om advokaters etiske dilemmaer, om end arbejdsområ
det netop som beskrevet i EU-reglerne lægger op til vanskeli
ge afvejninger. Der findes dog enkelte undtagelser, og 
opmærksomhed på området er stigende.29 Intetsteds ses over
vejelser specielt om relationen mellem forhandling og etik,

29. Se f.eks. Jens A xel Knudsen: A dvokatens uafhæ ngighed har ikke rod 
i virkeligheden, A dvokaten 1991 s. 298-299; Finn Thom sen: "R apport 
fra en gu lvspand ", A dvokaten 1993 s. 90-91; K 30: Forholdet m ellem  
"god  advokatskik" i retsplejeloven og de af A dvokatrådet fastsatte 
"R egler om  god ad vokatsk ik", A dvokaten 1994 s. 5 sam t Interview  
med Steffen Juul: Fra konfliktløser til problem knuser, A dvokaten 1995 
s. 190-192.
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hvilket imidlertid lige så vel kan skyldes den ringe opmærk
somhed, som selve forhandlingsaspektet har nydt, som mang
lende interesse for etik.

I efteråret 1993 udkom  en rapport om  etik for offentligt ansatte D JØ F'er, udar
bejdet a f en af D JØ F nedsat arbejdsgruppe. H erefter blev det en arbejds
gruppes opgave at koncentrere sig om  privatansatte D JØ F'ers (om fattende 
sam tlige advokatfuldm æ gtige og en del advokater) etiske problem er. D enne 
arbejdsgruppe ønskede som  baggrund for udredningen at indhente em pi
risk m ateriale og indkaldte til m øder med henblik herpå. Til to på hinanden 
følgende m øder om  den etiske dim ension i privatansatte D JØ f'ers professio
nelle virke m ødte im idlertid så få m edlem m er, at arbejdsgruppen gav op og 
gav bolden videre til regionerne og fagklubberne med opfordring om  at tage 
en eventuel debat dér.30

Af de foretagne advokatinterview fremgår, at der skal meget 
til, førend tilbagekaldt information eller afgivelse af bevidst 
urigtige oplysninger anses for stridende mod god advokat
skik, samt at grænsen herfor justeres efter risikoen for at ifalde 
advokatansvar, evt. med yderligere risiko for regreskrav over 
for klienten.

Tilsyneladende ønsker advokaterne en samarbejdsvillig stil, 
men målet for advokaterne med forhandlingerne, når tvist 
foreligger, er utvetydigt at vinde. Ønsket er således mere prin
cipielt end reelt. Anderledes ved en overenskomstforhandling 
(som vel har visse fællestræk med en "almindelig" kontrakt 
mellem køber og sælger), hvor resultatet kun anses for godt, 
hvis begge parter er tilfredse, idet aftalen i modsat fald ikke 
forventes at ville holde.

Inden for bestemte områder (f.eks. familieret) har skriftlige 
forhandlinger i vidt omfang erstattet mundtlige forhandlinger. 
Den oprindelige årsag hertil var dels tidsspørgsmål, dels (til
syneladende) et behov for mere substantielt rigtige løsninger 
(idet advokaten gives større lejlighed til at undersøge retstil
standen mv., inden svar gives). Imidlertid kan korrespondan
cen være så langvarig, at klienterne udmattes, inden forhand

30. Jfr. DJØF-bladet nr. 8/9 1994 s. 4.
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lingen fagligt er bragt til ende, og derfor accepterer et resultat, 
som substantielt er utilfredsstillende og evt. ukorrekt.

Nogle advokater udtrykker store betænkeligheder ved 
advokatstandens generelle (dalende) etik, andre finder det eti
ske niveau passende.

2.4.3 Diskussion
Hvorvidt der rent faktisk er tale om en udvikling i retning af 
dalende etisk standard i den danske advokatstand, er det van
skeligt på det foreliggende grundlag at udtale sig om. Der 
synes dog at foreligge et problem, som tilsyneladende er led i 
en international udvikling. Brown & Marriott fremhæver såle
des, at den kritik om faldende professionel standard, som 
advokatstanden i USA er blevet udsat for, lige fuldt kan 
anføres over for advokatstanden i England. Det fremhæves, at 
dette måske er resultatet af en kraftig ekspansion af den juri
diske profession inden for de sidste år, således at "the practice 
of law has become more of a business than a profession" og 
tilføjer, at dette afspejler en generel tendens til ændringer i 
standarder for tolerance og overbærenhed i samfundet.31

Også den danske advokatstand er fra tid til anden kritiseret 
for at prioritere forretningsinteresser højere end deres professi
onelle juridiske virke.32

3. Dommeren som forhandler
I Kapitel 4 blev domsforhandlingen beskrevet som en stærkt 
formaliseret forhandling, hvor dommerens rolle rent forhand- 
lingsteknisk er reduceret til mødeleder i den klassiske stil.33

Grundlaget for dommerens virksomhed er det retlige nul- 
sums-perspektiv med fokus på objektet og selve konfliktens 
normative aspekter. Dommeren kan derfor nok antage en sam
arbejdsvillig og antiautoritær stil, men denne vil netop be
grænse sig til den personlige fremtræden, idet der for for-

31. Brow n & M arriott 1994 s. 24.
32. Jfr. f.eks. D JØ F-bladet nr. 15, ju li 1994 s. 20ff.
33. Se eksem pelvis Kristian M ogensen: H åndbog for dirigenter, K øben

havn 1992.
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handlingen vil være sat snævre rammer, dikteret af retsplejelo
ven og materielle regler. Det forhold, at parterne via forhand
lingsprincippet har rådighed over sagens genstand, reducerer 
principielt dommerens indflydelse på resultatet, idet oplysnin
ger, parterne ikke af sig selv eller provokeret af dommeren har 
undladt at fremlægge, må lades ude af betragtning. Den mag
tesløshed, som dommeren måtte føle herved, søges imidlertid 
elimineret ved udnyttelse af spørgsmålsretten, som således 
mindsker afstanden mellem den korrekte og den "sande" 
afgørelse. Dommerens virksomhed er derfor nok principielt 
begrænset til at afsige den "mest korrekte" dom, men domsre- 
sultatet vil i argumentationen fremstå som, og også ofte opfat
tes som, en matematisk-logisk deduktion, som giver grundlag 
for eksigibilitet.

De materielle regler har de seneste år i vidt omfang tilpasset 
sig samfundsudviklingen i form af rammelovgivning og retli
ge standarder. Selv om domstolene til en vis grad har tilpasset 
sig den udvikling, der er skabt inden for lovgivningssystemet, 
f.eks. ved stigende tendens til anvendelse af teleologiske for- 
tolkningsprincipper og konsekvensorienterede argumenter, 
indtager domstolene i kraft af deres almindelige orientering en 
stilling, som vanskeligt gør dem i stand til at realisere de krav, 
som lovgivningen stiller til en fremadrettet argumentation. 
Domstolene vil være tilbøjelige til at overføre de principper 
for, hvad der er en korrekt begrundelse, som traditionelt har 
været accepteret, til nye retsområder.34

Principperne i den velfærdsstatslige eller postvelfærdsstats- 
lige lovgivning, der ofte er præget af forskellige og delvis 
modsætningsfyldte værdier, får derved vanskeligt talerør, når 
de konfronteres med domstolenes tradition for autoritativ rets- 
udøvelse og bagudrettet argumentation. En opblødning af 
regelgrundlaget har altså ikke ændret nævneværdigt ved den 
lineære proces, som en forhandling ved domstolene udgør. 
Reglernes indhold er endvidere udformet således, at de vare
tager den enkeltes interesser, idet hensynet til fællesskabet for

34. Se D alberg-Larsen: Lovene og Livet, 1994a s. 156; M ette H artlev: Fra 
lighed til forskel, K øbenhavn 1994 s. 247f; Erik Bergholdt Brorly: Rets
kilderne i praksis, Justitia nr. 3 ,1 9 8 6 .
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ventes varetaget ved reglens vedtagelse i Folketinget. Domme
rens opgave bliver derfor at udøve, hvad reglen angiver som 
retfærdighed, ikke at drage omsorg for fællesskabet, og hans 
mulige etiske dilemma er afgjort af regelgrundlaget.

Når dommeren fungerer som forligsmægler, har han mulig
hed for i et vist omfang at fravige forhandlingens nulsumsspil 
og i videre omfang inddrage parternes interesser. Af observa
tioner i retssalen fremgår, at fravigelser fra nulsumsspillet i høj 
grad varierer med den enkelte dommer og i øvrigt bliver sta
dig mindre, jo senere i forløbet forligsforhandlingerne finder 
sted. Tilkendegivelser, der afviger fra en eventuel senere dom, 
hører da også til sjældenhederne.35 Det er vel derfor heller ikke 
tilfældigt, at forlig indgået på baggrund af en tilkendegivelse i 
dag i daglig tale betegnes "en tiltrådt mundtlig dom", hvilket 
synes yderst betænkeligt, al den stund tilkendegivelser ikke 
fremgår af retsplejeloven, at deres formelle status er som forlig 
(og derfor endelige), men at der ikke på noget tidspunkt er 
taget principiel stilling til denne udvikling. Der er tale om en 
såkaldt "glidebaneeffekt" uden overordnede vurderinger om 
konsekvenser mv.

Tilnærmelsen til dommerens rolle som problemløsende for
handler stiger i takt med, at interesser inddrages under for
handlingen. Til forskel fra mægleren har dommeren dog fort
sat såvel ret som pligt til at sørge for sagens afslutning, hvor
for magtudøvelse er uløseligt forbundet med hans funktion.

Magtudøvelsen består imidlertid ikke i via kommunikation 
at øve indflydelse på parternes opfattelser, men via autoritativ 
fastslåen af, hvem der har ret.

Gensidighedsmomentet er reduceret til parternes (advoka
ternes) forelæggelse af sagen, hvor dommeren hurtigt vil 
udskille retligt irrelevante faktorer, hvor relevansen fastlægges 
fra sagsområde til sagsområde. Der udøves altså en lytten, der 
må betegnes som selektiv eller passiv.36 Til eksempel vil en 
forælders pasning af sit barn tillægges betydning for fordeling 
af forældremyndighed, men fralægges relevans ved afgørelse

35. Se von Eyben: D om m ertilkendegivelser, K øbenhavn 1987 s. 120f. End
videre henvises til b ilag 2.

36. Jfr. pkt. 4.2.1 om  aktiv lytning.



194 Kapitel 6

af en eventuel konflikt mellem forælderen og dennes arbejds
giver. Ethvert forhold, som har betydning for parten, ville der
imod under en mægling være relevant såvel for parten som for 
konfliktens løsning.

4. Mægleren som forhandler
4.1 Mægleren som ekspert
Flere fremstillinger om mægling beskriver mægling som en 
generel færdighed, uafhængig af den sagstype, der ønskes 
mæglet.37 Herved understreges bl.a. behovet for at undgå den 
rigiditet og kontrol, som ofte påtvinges fra professionelle, hvis 
ekspertise består i nøje kendskab til et emnes substans.

Et argument mod traditionel ekspertise i mæglingsproces
sen er, at parterne parallelt med stor ekspertise og autoritet hos 
mægleren tenderer mod at lade sig influere af denne og selv 
slippe kontrollen over løsningen. Et andet argument er, at eks
pertise med hensyn til substansen ikke giver nogen garanti for 
tilfredsstillende færdigheder hos mægleren i mæglingsproces
sen.38

Skulle valget stå mellem en mægler med viden om emnets 
substans og en mægler med færdigheder i processen, vil der 
nok kunne opnås enighed om, at den sidste vil være langt at 
foretrække, såfremt principperne bag mægling lægges til 
grund. I visse typer sager kan det dog ikke afvises, at en mæg
ler med kendskab til substansen og færdigheder i mæglings
processen vil være optimalt.39

4.2 Mæglerens forhandlingsstrategi
Forhandlingsforløbet i den traditionelle, modsatrettede for
handling er ofte bemærkelsesværdigt lineært. Problemet ved 
denne lineære beskrivelse er, at den skitserede fremgangsmå
de ikke altid er anvendelig, hvis det, som diskuteres, er fler
dimensionalt, dvs. ikke nul-sum. Ved mæglingen søges for- 
handlingsemnet netop gjort fler-dimensionalt, idet man går ud

37. Se eksem pelvis C hristopher M oore 1989.
38. Brow n & M ariott 1994 s. 117.
39. Om  anvendelse af m æ gling i forskellige sagstyper, se Kapitel 12.
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fra, at man ved at klarlægge parternes behov og interesser 
opnår grundlag for flere mulige kreative løsninger, da kun 
nogle af interesserne er eksklusive, mens andre er kumulative.

Mæglerens egen anvendelse af konkurrencebetonet for
handlingsstrategi må derfor i mæglingsprocessen være direkte 
kontraindiceret, men må naturligvis kunne identificeres hos 
parterne og konverteres til problemløsende adfærd.

Ud over selv at være bekendt med forskellige forhand
lingsteknikker er mæglerens opgave således ved sin adfærd at 
vise parterne, hvorledes en problemløsende tilgang kan frem
bringe mere information og dermed et bedre beslutningsgrund
lag.

Fisher's beskrivelse af "principled negotiation" bliver her
ved et gavnligt, men ikke tilstrækkeligt redskab. Teknikker til 
identifikation af interesser, udvikling af kreative løsningsfor
slag og håndtering af magtubalancer bliver yderligere 
påkrævet. Der er derfor behov for yderligere forfinelse af de 
kendte forhandlingsteknikker med teknikker specielt velegne
de for mæglingsvirksomhed.

4.2.1 Aktiv lytning
Mængden af løsningsmuligheder har som nævnt sammen
hæng med de identificerede interesser, og formålet med mæg
lerens teknik er derfor at få identificeret disse. Et vigtigt instru
ment til identifikation af interesser er aktiv lytning, som kan 
defineres snævert som "an exact statement or paraphrase of 
what the respondent has said",40 eller bredere omfattende arti- 
kulering af meddelelser også af nonverbal karakter.41

Afgørende er imidlertid forståelsen af, at lytten ofte opfattes 
som en "passiv aktivitet", hvor lytteren sidder tilbagelænet og 
modtager information. Effektiv kommunikation, som er målet 
med aktiv lytning, som den beskrives i den brede version, 
kræver derimod en aktiv, to-vejs udveksling af information. 
Nøglen til denne aktive eller effektive lytten er viljen og evnen 
til at lytte til hele beskeden (verbal, symbolsk eller nonverbal)

40. Jfr. Chr. M oore 1989 s. 91.
41. Jfr. Jo  Bow ditch & W. Buono: A Prim er on organizational Behaviour, 

New  Y ork 1994 s. 142.
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og at respondere adækvat til indholdet eller intentionen (følel
sen, opfattelsen etc.).

Aktiv lytten kan f.eks. praktiseres ved, at mægler med pas
sende mellemrum gentager, hvad parten giver udtryk for. Her
ved checker mægler dels, at han har forstået parten, dels opnår 
parten følelsen af at blive set og hørt. Gentagelserne giver her
ved grundlag for yderligere efterforskning og er som sådan en 
del af løsningsprocessen. En anden mulighed er, at mægleren 
ved sin tavshed giver parten lejlighed til at give sine tanker og 
følelser frit løb, hvorved de bevæger sig derhen, som for par
ten opleves som vigtigst.42

Endelig kan mægleren søge svar på simple spørgsmål 
såsom: Hvad er det egentlig, der er konflikt om? (kan genstan
den transformeres, handles eller udvides?), hvornår skal kon
flikten være løst? (kan tidspunktet udskydes til gavn for beg
ge, f.eks. af skattemæssige årsager?), hvem er involveret? (kan 
flere parter bringes ind for at udvide de til rådighed stående 
ressourcer?) og hvordan kan konflikten løses? (er der mindre 
konventionelle, ikke-penge-måder?).43

4.2.2 Kreative løsningsforslag
En forudsætning for den lineære beskrivelse for et forhand
lingsforløb er en lineær forståelse af årsag og virkning. Det 
betyder, at der bag hvert problem gemmer sig en årsag, og at 
denne kan lokaliseres og beskrives. En "sygdom" er et eksem
pel på en virkning, og bag sygdommen gemmer sig en årsag, 
som med særlige identifikationsmekanismer og kontrolforan
staltninger sikrer objektivitet, dvs. lader sig beskrive og stude
re uafhængig af den, der udfører studierne og beskrivelserne.

Opblødningen af det lineære forhandlingsforløb tillægger 
relationen vægt, idet man for at forstå et bestemt fænomen må 
se dette i en kontekst (mennesker, steder, tidspunkter mv.), 
som det indgår i. Løsningerne bliver derfor ikke umiddelbart 
deducerbare.

42. Se f.eks. H ans Boserup og A nne-Suzette H um le: En konflikt -  to v in
dere, Sønderborg 1994, s. 16-18.

43. M enkel-M eadow : Law yer N egotiations: Theories and Realities -  W hat 
w e learn from  M ediation, M odern Law Rev. 1993 s. 367f.
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I lighed med den problemløsende forhandler er mæglerens 
rolle at medvirke til kreative løsningsforslag. Hans funktion 
bliver derfor via sin adfærd at "bløde" parterne op og at enga
gere dem i fælles problemløsning. Teknikker som brainstor
ming og cirkulære eller hypotetiske spørgeteknikker kan 
anvendes til dette formål.

Efter at interesser og behov er erkendt, er det et vigtigt prin
cip ud fra forudsætningen om relativiteten i parternes fortæl
linger at udskyde deres diskussion om valg af løsninger, til der 
er flere at vælge imellem.

Mæglingsprocessen skulle derfor, når begge parter har rede
gjort for deres syn på konflikten, have udviklet sig således, at 
problemet opleves som et fælles problem, som det kræver fæl
les indsats at løse. Brainstormingen, som er en ukritisk, ucen- 
sureret opremsning af løsningsmuligheder, kan skabe det 
grundlag, hvorpå den endelige løsning/aftale kan baseres.

Ved at mødes på midten mellem to positioner tilsidesætter 
kompromiset, hvad parterne virkelig ønsker, idet midten ikke 
præcist reflekterer passende eller aktuelle valg for begge par
ter. Ved at identificere underliggende behov og interesser kan 
parterne i stedet lære nogle vigtige psykologiske fakta, såsom 
at hvis folk har komplementære snarere end identiske værdi
systemer, vil de være i stand til at opnå en fælles gavn uden at 
skulle opgive noget. De fleste konflikter indeholder elementer 
af begge dele.

Et kompromis opfattet som midtpunktet imellem to poler 
på en linie er derfor hverken for den problemløsende forhand
ler eller mægleren et attraktivt resultat, men kan naturligvis 
være en nødvendighed, idet ikke alle "kager" kan udvides. Er 
der gjort meget ud af identifikationen af interesserne, vil det 
imidlertid ofte være nemmere for parterne at acceptere 
kompromiset under de givne omstændigheder som det bedst 
opnåelige.

4.2.3 Magtbalancering
Den kontradiktionspligt og forhandlingspligt, som -  jfr. Kapi
tel 4 -  i mægling påhviler parterne, modsvares af pligter for 
mægleren. Ikke alle besidder tilstrækkelig autonomi eller per
sonlig integritet til at varetage egne interesser, og mæglerens
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opgave kan herefter blive at afbalancere relationen, så begge 
oplever det realistiske i at nå til en ligeværdig aftale.

Spørgsmålet om magtbalance er et af de vigtigste overhove
det i forbindelse med overvejelser om anvendelse af mægling. 
Det er naturligvis også et af de områder, der giver grundlag for 
størst bekymring, bl.a. fordi mægleren, dersom han påvirker 
magtubalance til fordel for den svage part, kan hævdes at pris
give sin neutralitet.

Parter anvender ofte magt for at bestemme resultatet af for
handlingen. Mæglere anvender ligeledes deres indflydelse for 
at påvirke dynamikken i forhandlingen. Hvis en mægler skal 
være effektiv, må denne vide, hvorledes parter kan anvende 
forskellige magtmidler, og må selv vide, hvorledes pression 
anvendes. Denne magtanvendelse eller anvendelse af indfly
delse anses for en central del af mæglerens funktion. Så vidt 
ses, indeholder da også samtlige fremstillinger om mægling og 
forhandling anvisninger på, hvori en sådan magtanvendelse 
kan bestå.44 Det skal imidlertid understreges, at alle disse fore
stillinger generelt er klare fortalere for mægling og ofte blinde 
eller i alt fald uartikulerede omkring strukturelle eller norma
tive overvejelser. I det følgende vil magtbalanceringsteknikker 
blive beskrevet i overensstemmelse med disse fremstillinger. I 
kapitlerne 13 og 14 udvides synsvinklen med den eksisterende 
kontekst.

Ifølge Moore anvender mægleren generelt 12 former for 
indflydelse:
1) Selve styringen a f mæglingsprocessen.
2) Styringen a f kommunikationen i forhold til og imellem parterne.
3) Den fysiske opstilling for forhandlingen.

44. Se f.eks. J. M urray e.o.: The Processes of D ispute Resolution, The Role 
of Law yers, New Y ork 1989 s. 212-220; S. G oldberg, E. G reen & F. San
der: D ispute Resolution, Boston 1985 s. 24-33; Chester Karrass: The 
N egotiating Gam e, How to get w hat you w ant, New Y ork 1970 s. 56- 
72; R. A cland: A Sudden O utbreak of Com m on Sense, London 1990 s. 
85-93; Lax & Sebenius: The M anager as N egotiator, N ew  Y ork 1986 s. 
249-258; H aynes Chap. 14, Pow er Balancing in Folberg &  M ilne (ed.): 
D ivorce M ediation: Theory & Practice, New Y ork 1981 s. 277-296; O. 
Parkinson: Conciliation in Separation and D ivorce, London, Sidney 
1986 s .130-149 -  sam t et utal af andre arbejder.
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4) Timing i forhandlingerne.
5) Udveksling a f  information mellem parterne.
6) Mæglerens relation til parterne.
7) Bistand fra  en ekspert.
8) Appel til parternes vaner.
9) Udnyttelse a f  parternes tvivl.

10) Tilbud om fordele eller fortjenester.
Afholdelse af separate møder mellem parterne (caucases) er 

et ofte debatteret emne i forbindelse med mæglerens magtu
døvelse. Accepteres separate møder, er mægleren den eneste 
person, der sidder inde med al den videregivne information, 
og der vil derfor være en tendens til, at eventuelle løsningsfor
slag, som mægleren fremkommer med, vil blive tillagt større 
vægt på grund af formodning om bedre fundament.

Herudover fremhæves en risiko for partiskhed og manipu
lation, som disse møder indebærer, samt at det strider mod det 
grundlæggende i mæglingen, som netop er indsigten i og for
ståelsen for hinandens behov.45

Andre derimod fremhæver den ligefremhed, som en part 
kan opnå i forhold til mægleren, og den mulighed for hen
holdsvis mere støtte eller større fasthed over for en part, end et 
fællesmøde vil give lejlighed til, når den anden part ikke er til 
stede.46

Det fremhæves i den litteratur, som er positiv over for 
mægling, at garantien imod mæglerens magtmisbrug er det 
forhold, at parterne når som helst selv kan afslutte mæglingen, 
eftersom det centrale i mæglingen er frivillighed og enighed 
om resultatet, dersom blot en af dem føler, at magtubalancen 
eller nogen anden bekymring fører til en uretfærdig eller uac
ceptabel udgang på konflikten.

45. Eksem pelvis C. Stevens, Strategy in C ollective Bargaining N egotiati
ons, New  York, 1963 sam t O. Young, Interm ediaries: A dditional T ho
ughts on Third Parties, Journal of C onflict Resolution, 1972 16(1) s. 51- 
65.

46. Chr. M oore 1989 s. 263 ff, J. Keltner: C om m unications and the Labor- 
M anagem ent M ediation Process: Som e A spects and H ypotheses, Jo u r
nal of C om m unication, 1965, 15 (2), s. 64-89, navnlig s. 74-75 og W. 
M aggiolo: Techniques of M ediation in Labor D isputes, N ew  Y ork 
1972, s. 53.
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Imidlertid synes forfatterne ikke at være opmærksomme på, 
at selv afbrydelse af et mæglingsforløb forudsætter en vis per
sonlig styrke, som ikke altid er til stede hos parterne. Denne 
påståede sikkerhed mod manipulation kan således delvis være 
en illusion.

På den anden side ville der aldrig kunne forhandles en kon
flikt til ende, dersom den blotte eksistens af magtubalance vil
le gøre mægling umulig. I så fald ville alle konflikter skulle 
behandles af domstolene. Imidlertid forhandles de fleste kon
flikter til ende uden for retssystemet, bl.a. ud fra den opfattel
se, at domstolssystemet ikke i realiteten tilbyder dem en magt
udligning, der er bedre end mæglingsprocessen.

Bekymring for udnyttelse af magtubalance i mæglingspro
cessen hviler derfor bl.a. på en formodning om, at sådanne 
magtubalancer udlignes ved domstolene ved hjælp af adækvat 
repræsentation og iagttagelse af generelle retssikkerhedsga- 
rantier.47

Specielt ved mæglingsvirksomhed i USA kan mægleren 
anvende yderligere to former for indflydelse, som begge er 
knyttet til det forhold, at mægling kan være obligatorisk, om 
end der skal være konsensus om udfaldet.48

11) Anvendelse a f  officielle autoriteter. Mægleren kan bl.a. hen
vise til kreditorer, børnesagkyndige eller andre, som kan 
udøve pression over for parterne.

12) Anvendelse a f  tvang. Mægleren har almindeligvis kun få 
tvangsmæssige foranstaltninger til sin rådighed. Undtagelser 
er dog de situationer, hvor mægling er knyttet til retten, hvor 
mægleren kan give opfordring til dommeren om, hvorledes 
sagen bør afgøres.

Indirekte tvangsmidler findes altid i form af f.eks. mægle
rens utålmodighed eller ubehag, som naturligvis virker rela
tivt mere tvangsmæssigt, jo mere parterne er interesserede i 
mæglerens anerkendelse.

Direkte pression består dog i mæglerens trussel om at forla
de forhandlingen -  eller reelt at gøre det. Dette er den yderste

47. Se f.eks. Brow n og M ariott 1994 s. 353.
48. O m  denne anvendelse af ordet konsensus og begrebet frivillighed i 

m æ gling, se Kapitel 13.
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form for indflydelse, en mægler kan udøve, og vil naturligvis 
altid være til rådighed, uanset i hvilket regi mægling udføres.

De beskrevne elementer af indflydelse antages generelt at 
være mæglerens måde at udføre sit "mediation management" 
på, samtidig med at det understreges, at det centrale i mægling 
i modsætning til f.eks. domstolsbehandling er at flytte fokus 
fra resultat til person og fra position til interesser.

Uden kendskab og tilslutning til "filosofien" eller "ideologi
en" bag mægling indebærer teknikkerne imidlertid en høj grad 
af risiko for misbrug. Det må erkendes, at indflydelse på pro
cessen uundgåeligt medfører indflydelse tillige på det sub
stantielle indhold, som processen resulterer i. Herved flyttes 
fokus fra mæglerens redskaber og teknik til grundlaget for 
mæglerens neutralitet. Selv om mæglere er principielt neutra
le i forhold til parterne og generelt upartiske i forhold til, hvad 
resultatet bliver, bliver de direkte involveret i aktiviteter med 
at øve indflydelse med henblik på at bevæge de konfliktende 
parter hen imod en aftale.

På grund af mæglerens forpligtelse til at være neutral er 
denne etisk forhindret i direkte at advokere for den ene part, 
men er samtidig også etisk forpligtet til at hjælpe parterne med 
at nå en acceptabel aftale.

Der er forskelle i den måde, hvorpå mæglerens rolle ansku
es i dette dilemma. Wall angiver, at mæglerens primære opga
ve er at "manage the power relationship". Det vil sige, at mæg
leren, dersom der er ubalance, må søge at balancere denne.49

Hvis denne strategi anerkendes, kan mægleren assistere 
den svage part med at mobilisere de ressourcer, denne rent 
faktisk besidder. Dette kan ske ved at hjælpe parten til at opnå, 
organisere og analysere data og identificere hans eller hendes 
måder at øve indflydelse på, assistere og uddanne parten i at 
udvikle en effektiv forhandlingsstrategi, hjælpe parten til at 
opnå finansiel støtte, henvise parten til en advokat og/eller 
opfordre parten til at lave realistiske indrømmelser.

Disse overvejelser adskiller sig ikke væsentligt fra overve
jelserne om omfanget af dommernes spørgsmålsret eller for

49. J. W all: M ediation: An A nalysis Review  and Proposed Research, Jo u r
nal of Conflict Resolution, 1981, 25 (1) 157-180.
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målet med advokatens bistand. Som det fremgår af Taksøe- 
Jensens Materiel Procesledelse, er omfanget af dommernes fri
hed forskellig fra dommer til dommer, idet dog den overve
jende tendens er en ganske vid udnyttelse af spørgsmålsretten. 
Til forskel fra situationen i mæglingsprocessen har parterne 
dog ikke mulighed for i tilfælde af utilfredshed med retsledel- 
sen at udtræde af processen.

En anden måde at udøve indflydelse/magt på, som er spe
cifik for mæglerens virke, er at ændre parternes magtopfattel
se ved at udvikle en præcis måde at måle magt på, f.eks. ved 
at mægleren opfordrer parterne til at lave en liste over deres 
egne såvel som modpartens ressourcer samt mulige omkost
ninger og sandsynlighed for udbytte. En kryds-reference med
fører ofte en gensidig anerkendelse af symmetriske magtrelati
oner. En sådan teknik forudsætter parternes personlige med
virken og kan derfor ikke udføres ved repræsentation. Teknik
ken indebærer samtidig en læreproces, som kan vise sig at 
have gavnlig effekt ud over den konkrete konflikt.

Endelig forudsætter en tredie teknik, at parterne skifter 
fokus fra magt til interesser. Ved at tiltrække opmærksomhe
den til, hvorledes parternes behov kan imødekommes, kan 
mægleren evt. udvirke, at parterne undlader at forsøge at tvin
ge modparten til at undergive sig den andens behov. Også 
denne teknik forudsætter personlig medvirken og inkluderer 
et udviklingsaspekt.

5. Neutralitet
5.1 Neutralitet og partiskhed
Såvel dommeren som mægleren er pr. definition neutral. Sam
tidig er domstoles virksomhed forbundet med et krav om ob
jektivitet, hvorimod sådanne krav ikke stilles til mæglerens 
virksomhed.

Men mæglingsvirksomhed lægger sig tæt op ad den pro
blemløsende forhandlingsstrategi, hvor udvikling af objektive 
kriterier danner grundlag for parternes løsning. En diskussion 
af begreberne neutralitet og objektivitet bliver derfor påtræn
gende.

Neutralitet kan defineres som manglende forventning om at
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få nogen direkte gevinst ud af en bestemt type resultat af kon
flikten.50 Upartiskhed udtrykker, at mæglerens attitude er uden 
nogen ambivalens i forhold til en eller begge parter.

For så vidt angår dommeren fremhæves almindeligvis, at 
denne skal være neutral i forhold til parterne. I princippet 
betyder det fortrinsvis, at han skal være upartisk, for så vidt 
som han ikke må holde med en af parterne. Det, der skal styre 
ham, er ønsket om at afsige den rigtige afgørelse. Dommeren 
er derfor ifølge denne distinktion ikke neutral med hensyn til 
resultatet, idet han må påse, at det er i overensstemmelse med 
gældende ret. Man kan naturligvis hævde, at dommeren er 
neutral i forhold til, om den ene eller anden retsregel bringes i 
anvendelse, men neutraliteten svinder i takt med, at præjudi- 
kater og retsteori mv. anviser ham vejen til en bestemt afgørel
se.

Dommerens interesse bliver derfor at få sagen oplyst så godt 
som muligt, hvortil han også i dispositive civile sager har red
skaber, f.eks. spørgsmålsretten i henhold til Rpl. § 339, om end 
retten ikke ex officio kan foranstalte bevisførelse. Bestemmelsen 
i Rpl. § 298 stk. 2 om rettens adgang til at lade processuel skade
virkning indtræde over for en part, som f.eks. ikke efterkommer 
modpartens anmodning om at fremlægge et dokument (Rpl. § 
298 stk. 1), kan vel i sammenligning med mæglerfunktionen ses 
som en partiskhed til fordel for den samarbejdende part.

Dommeren kommer derved til at "holde med" den part, der 
oplyser sin sag bedst, og det bliver loven eller gældende ret, 
der definerer rammerne for hans partiskhed. Accepten af par
tiskheden er indlejret i det system, der overlader til en tredie 
part at afgøre, hvem der har ret.

For så vidt angår neutraliteten bliver det relativt indlysende 
moment, at dommeren ikke direkte har glæde af en bestemt 
afgørelse (provision el.lign.), suppleret med det lige så indly
sende i dommerens indirekte gevinst. Det er ofte nok påpeget, 
at trediepartens neutralitet er en myte, og at ikke blot parter
nes interesser er involveret. I tillæg hertil er der dommerens 
interesser, interesser som er iboende den rolle, han varetager, 
og det publikums interesser, som han ønsker anerkendelse fra.

50. Jfr. Kapitel 4 afsnit 3.1.
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Dommeren organiserer sin egen strategi i lyset af en kompleks 
afvejning af disse interesser.

Det er sandsynligvis en god idé at adskille to situationer, i 
hvilke interesser dominerer en hvilken som helst tredieparts 
strategi: For det første kan tredieparten have det formål at til
fredsstille en ekstern gruppe. Dersom han også er part af den
ne gruppe, kan han blive repræsentant for denne i processen, i 
særdeleshed når dens interesser er specielt presserende.

For det andet kan trediepartens strategi være styret af 
interesser, som er overvejende interne i forhold til tvisten. Her 
må igen sondres mellem to situationer. 1) Tredieparten kan 
konkludere, at udfaldet han søger ikke kan sikres ved at for
følge det mål, som parterne angiver. Derfor kan han selv bli
ve nødt til at foreslå forhold eller fremføre fakta og fortolk
ninger eller opfordre parterne til at gøre sådan. En sådan situ
ation foreligger eksempelvis i sager, som ikke er omfattet af 
forhandlingsmaksimen, e.g. faderskabssager. 2) I den anden 
situation er trediepartens strategi styret af hans interesser 
som konfliktbehandler og af, hvad han opfatter som behov, 
begrænsninger og potentialer i selve processen. Tredieparten 
kan frygte, at processen vil tage en retning eller rejse spørgs
mål, som han enten ikke kan kontrollere eller løse, eller som 
ville være for truende mod overlevelsen eller identiteten af 
den rolle, som han varetager, eller den kontekst, i hvilken han 
opererer. I denne situation vil dommeren tage hensyn til risi
koen for anke, ønske om avancement, anerkendelse fra kolle
ger mv.

I forhold til mægleren opgøres kravene til neutralitet ikke 
som krav om, at denne ikke må have sin personlige opfattelse 
af, hvorledes konflikten bør løses.51 I overensstemmelse med 
opfattelsen af den manglende eksistens af en "objektiv" sand
hed og en rigtig afgørelse er det en fiktion at tro, at nogen kan 
være uden personlig stillingtagen overhovedet. Neutraliteten 
og upartiskheden opnås ved, at mægleren evner at holde sin 
opfattelse adskilt fra parternes interesser og behov og fokuse
re på måder at hjælpe parterne til at nå frem til deres egne 
beslutninger. Den endelige test på, om mægleren har levet op

51. Chr. Moore 1989 s. 15.
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til kravet om upartiskhed, ligger derfor hos parterne, som når 
som helst kan afbryde mæglingsforløbet.

Mægleren har altså ikke noget bestemt pejlemærke for, hvil
ken aftale der vil være den rigtige, og hans upartiskhed må 
som sådan i alt fald i udgangspunktet være væsentligt større 
end dommerens.

For så vidt angår mæglerens personlige identifikation eller 
afhængighed -  og derfor direkte eller indirekte udbytte af 
resultatet -  vil han typisk fungere på det private marked og 
som sådan ikke indgå i en institutionel ramme, som kan sikre 
ham ansættelse, avancement mv. Hans fortsatte funktion som 
mægler er altså afhængig af parternes tilfredshed og anbefa
ling i forhold til omverdenen, reputationen, hvilket for så vidt 
kunne forlede til partiskhed i forhold til den, som han yder 
flest fordele. Den mægler, som ikke er neutral eller er partisk, 
vil nok for en periode kunne have en del sager fra den klient, 
hvis interesser mægleren fortrinsvis har varetaget, men hans 
levetid som mægler må dog antages at blive kort.

Der synes altså at være en del forskel på, hvad man lægger 
i begreberne neutralitet og upartiskhed i de to former for 3.per- 
sons intervention.

5.2 Neutralitet og objektivitet
Neutralitetsbegrebet har nær sammenhæng med objektivitet, 
hvis betydning imidlertid er lige så varieret, som begrebet er 
hyppigt anvendt.

I Om problemformulering og projektarbejde giver Vilmer 
Andersen og Peter Gamdrup objektivitet 6 betydninger, som 
alle har relation til samfunds videnskab og således ikke til prak
tisk udøvelse.52 De 6 betydninger er:

1) Værdifrihed (som samfundsforskeren ikke kan opfylde, men 
"man bør gøre sine værdipræmisser eksplicitte"),

2) forudsætningsløshed (ej heller dette krav kan opfyldes i lighed 
med 1),

52. Se H eine A ndersen (red.): V idenskabsteori og M etodelæ re, Frederiks
berg 1994, kap. 2, s. 33.
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3) bevidsthed og åbenhed (nødvendige for at eksplicitere værdi
er, dersom man accepterer, at værdifrihed ikke er mulig),

4) mangesidighed (ved at sammenstille forskellige perspektiver 
opnås en ny form for objektivitet),

5) upartiskhed (holde sig uden for politik og ikke med nogen 
part),

6) intersubjektivitet (en garanti for, at observationen er ubesmittet 
af andre faktorer end dem, som er fælles for alle observatører). 
Ifølge Vilmer Andersen og Peter Gamdrup kan samfunds

forskeren ikke være objektiv, hvis man hermed mener værdi- 
fri, forudsætningsløs (fordomsfri, upartisk og lignende). Punk
terne 3 og 4 er netop konsekvenser af denne antagelse. Ligele
des er pkt. 6 formuleret som konsekvensen af mulighed for fra
vær af værdifrihed mv. Intersubjektiviteten, som er den hyp
pigst anvendte definition på objektivitet i samfundsvidenskab, 
støder imidlertid på den forhindring, at ikke alle observanter- 
ne har samme grad af "bevidsthed og åbenhed" (pkt. 3) om 
motiverende faktorer, hvorfor grundlaget for tolkningen af de 
observerede data bliver forskellig.

Med inspiration i disse betydninger kan objektivitetsproble- 
matikken i rets udøvelse se således ud:

I det retlige univers vil -  som flere gange nævnt -  argumen
tationen iklædes en objektivitet. Dette er imidlertid ikke kun et 
resultat af en hævdvunden argumentationsmodel, men tillige 
af de rammer, som sættes af det retlige univers.

Retten kender kun faktum gennem parterne -  og dermed 
kun den del af faktum, parterne har fundet det opportunt at 
meddele retten -  mens retten må antages at have bedst for
stand på retsreglerne. I praksis bliver sondringen mellem jus 
og faktum imidlertid ofte urealistisk, idet retten ikke kan 
anvende den konkrete retsregel, hvis ikke det faktum, retsreg
len vedrører, er fremført af parterne. Kendskab til retsreglerne 
kan derfor være en forudsætning for, at parten tænker på at 
gøre et bestemt anbringende gældende.53 Det retlige univers er 
således styrende for, hvad der er relevant, hvorved intersub
jektiviteten får en ganske anden karakter end inden for 
mæglingssystemet.

53. Se Eva Smith: Civilproces, 2. udg. 1991 s. 79.
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Samtidig er reglerne for juridisk argumentation, som kræ
ver formuleringer, der gør det ud for en matematisk-logisk 
deduktion, hæmmende og bindende for, hvad der kan tillæg
ges vægt. Objektiviteten bliver derved en styret intersubjekti- 
vitet, som i sin form fremtræder som en objektiv (dvs. her fors
tået som værdifri) sandhed. Såvel dommerens som parternes 
moralske betragtninger tilskæres herved.

For så vidt angår mægling, stilles der ingen som helst krav 
til objektivitet, forstået som værdifrihed eller lign.. Kravene til 
intersubjektivitet er derimod ufravigelige.
De parametre, parterne enes om, kan være nok så subjektive, 
de kan være moralske, de kan være faktiske, idet der ikke er 
begrænsninger i, hvorpå deres aftale må hvile. Der stilles ej 
heller krav til argumentation for aftalen, dvs. at man ikke skal 
producere begrundelser, præmisser, som skal gøre aftalen 
holdbar. Når parterne har aftalt bestemte aftalepunkter, er 
disse eo ipso velfunderede, yderligere begrundelse behøves 
ikke.

Objektive standarder i mægling (og problemløsende for- 
handlingsadfærd) er derfor at forstå som standarder, parterne 
kan enes om, og som kan danne legitimation for aftalen, hvad 
enten standarderne er objektive i traditionel forstand (som at 
kvasning af en vis størrelse grene som minimum kræver kni
ve af en vis størrelse) til intersubjektive kriterier (som at "den 
ene deler, den anden vælger", "at børnene skal holdes uden 
for konflikten" etc.). De objektive kriterier eller uafhængige 
standarder har som sigte at kunne anvendes uafhængigt af 
hver parts vilje og kan vedrøre såvel proceduren som materi
en.

Det må herefter konkluderes, at de hyppigt anvendte begre
ber som neutralitet, upartiskhed og objektivitet har forskelligt 
indhold inden for mægling og domstolsbehandling. Det for
hold, at såkaldt objektive retsregler og procedureformer på
budt udefra er styrende for processen, samt at denne finder 
sted inden for en institutionsramme, gør det vanskeligere for 
dommeren end for mægleren at opfylde kravene til neutralitet 
og upartiskhed, således som begreberne anvendes her. Om
vendt giver rammerne, reglerne og kontinuiteten i ansættelsen 
og den hierarkiske kontrol grænser for brud på neutralitet og
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partiskhed, hvor mæglingsprocessens leven op til disse krav er 
totalt afhængig af mæglerens integritet.54

6. Sammenfatning
I forhold til de tre forhandlingstyper udgør den klassiske jurist
model den konkurrencebetonede, som opererer med opfattelsen 
af en klar vinder og en klar taber. Parterne er modsatrettede, 
dvs. modparter, idet begge ikke kan have ret samtidig. Definiti
onen af, hvem der har ret, er afhængig af, hvem der ved hjælp 
af bevis, dokumentation mv. bedst kan give dommeren indtryk 
af, hvem der opfylder de retlige normer, som påberåbes. Det vil 
sige, at retlige normer definerer, hvad der er rigtigt, og herudfra 
bestemmes resultatet, som kun kan rumme det ene eller det 
andet. Interesseafvejninger, som lovene til en vis grad giver 
plads til, er ikke prototypen på en civilretlig forhandling.

Det er muligt, at man kan se kampen om stilarter og for
handlingsstrategi som en kamp om, hvad der giver styrke i 
den efterfølgende forhandling. Lige så stærk den konkurren
cebetonede advokat kan synes i domsforhandlingen, lige så 
forplumrende for mæglingsprocessen vil han være, dersom 
han anvender samme stilart ved mæglingen. Tilsvarende vil en 
advokats problemløsende adfærd være ineffektiv i domstols
regi. Valg af forum er derfor samtidig et valg om, hvilken type 
forhandling man vil have. Samtidig går hele den retlige nor
mative ideologi ud fra opfattelsen af forhandlingsobjektet som 
en fixed pie, en vinder og en taber, og dermed til anvendelsen

54. H eine A ndersen definerer objektivitet som  vedrørende forholdet m el
lem påstanden og den virkelighed, den handler om , m ens neutralitet 
vedrører forholdet m ellem  påstanden og andre forestillinger om  den 
sam m e virkelighed. H eine A ndersen påpeger med denne sondring 
den tilbøjelighed, der er til at slutte fra en argum entation for, at resul
tater ikke er neutrale (partiske), til at de derfor ikke er objektive.
I overensstem m else med H eine A ndersens sondring er beskrivelserne 
om  dom m ere og m æ glere her tilstræ bt objektive i den forstand, at de 
skulle kunne genkendes af andre observatører, m en ikke neu trale i 
den forstand, at det er erkendt, at de kan frem træ de kontroversielle, 
dvs. ikke neutrale i forhold til andre eksisterende opfattelser. Se H ei
ne A ndersen: O bjektivitetsproblem er i sam fundsvidenskab, H eine 
A ndersen (red.), 1994, kap. 12.
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af den konkurrencebetonede forhandlingsstrategi.55 Som frem
hævet anvender advokater i kontraktforhandlinger alminde
ligvis en mere samarbejdsvillig forhandlingsstrategi end i for
handlinger, hvori der foreligger en tvist.

Til trods herfor har Stewart Macauley i adskillige arbejder 
påpeget, at advokatens rolle inden for erhvervslivet er margi
nal.56 Selv om erhvervslivet behøver kontrakter ud fra et for
melt synspunkt og til koncipering heraf medvirken fra en 
advokat, anvender erhvervslivet ifølge Macauley i realiteten 
ikke disse kontrakter, når vanskeligheder opstår. Snarere er der 
en tendens til at søge at opfylde selv uhensigtsmæssige kon
trakter, fordi parten derved opnår en fordel for fremtiden og 
anvender muligheder for genforhandling af aftalen, hvis den 
synes uhensigtsmæssig for en eller begge parter.57

Macauleys bud på kløften mellem den akademiske kon
traktmodel og den empiriske beskrivelse er, at akademikere 
ofte anlægger en mere individualistisk vinkel. Deres teorier 
hviler på en verden af skønsmæssige transaktioner, hvor folk 
responderer på kalkulationer ud fra kortsigtede fordele. Hvor
imod erhvervsfolk ofte finder, at de ikke har behov for kon
trakter og kontraktret på grund af, hvad Macauley kalder 
"relational sanctions". "There are effective private govern
ments and social fields, affected but seldom controlled by the 
formal legal system. Even discrete transactions take place 
within a setting of continuing relationships and interdepen
dence. The value of the relationships means that all involved

55. I forhandlingskurset for jurastuderende anvendes en forhandlings- 
øvelse, som  pålæ gger studenterne at arbejde for at m aksim ere profit
ten for den part, de repræsenterer. U agtet alle oplysninger foreligger 
for at vurdere, at en m aksim ering af profit for egen part sam tidig 
indebæ rer m aksim ering for den anden part, væ lger studenterne stort 
set uden undtagelse at opfatte opgaven som  en vinder/taber-situati
on. Resultatet heraf er, at ingen af parterne får det m este ud af for
handlingen, m en så at sige m ødes på den m indste fæ llesnæ vner.

56. Se f.eks. Stew art M acauley: N on-contractual Relations in Business: A 
P relim inary Study, 28 Am. Soc. Rev. 55 (1963), sam m e: Elegant 
M odels, Em pirical Pictures and the C om plexities of Contract, 11 Law  
and Soc. Rev. 507 (1977).

57. Se f.eks. Stew art M acauley: An Em pirical view  of Contract, W isconsin 
Law  Review , 1985, no. 3, s. 465-482.
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must work to satisfy each other. Potential disputes are sup
pressed, ignored, or compromised in the service of keeping the 
relationship alive."58

Macauley har ved sit arbejde lagt grunden til begrebet "rela
tional contract", som i dag er et vidt anerkendt empirisk base
ret kontraktbegreb, hvis formål er destruktivt, for så vidt som 
det udøver "critique, through contextualization of classical- 
formalist contract law" og konstruktivt ved at udøve "recon
struction, also through contextualization of the actual opera
ting norms and conventions of contracting" med henblik på at 
udvirke en ny kontraktret, som vil være mere solidt funderet i 
den empiriske virkelighed, og som i højere grad vil artikulere 
den hidtil uformulerede, men implicitte basis i etik, politik og 
social bevidsthed.59

Ligesom den relationelle kontrakt er i modstrid med den 
typiske advokats træning i varetagelse af individualistiske 
hensyn, er den i strid med, hvad domstolene tilbyder. I det 
omfang det overhovedet er muligt, vil erhvervslivet derfor kla
re sig uden bistand fra domstolene til løsning af konflikter.60 
Den konkurrenceprægede forhandlingsstil bliver derfor sat 
under stadig større pres, måske i takt med, at den såkaldt for- 
handlingsmoral vinder indpas.61

Magten i domstolsregiet fremkommer ved, at den ene part 
dokumenterer, han har ret, og retten indser, han har ret, dvs. 
mest opfylder den retlige norm, som skal danne fundamentet 
for afgørelsen. Herefter afsiges dommen, som altså er instituti
onaliseret magtanvendelse over for modparten. Der forventes 
ingen accept, der arbejdes ikke på indsigt, der arbejdes ikke 
med kommunikation. Dommeren kan overlade formidlingen 
til advokaten, som imidlertid uanset formidlingstalent ikke 
har det i sin magt at ændre partens taberposition.

I mægling søges parternes magt elimineret. Den part, som

58. M acauley 1985 s. 468.
59. Robert W. G ordon: M acauley, M acneil, and the D iscovery o f Solidari

ty and Pow er in Contract Law, W isconsin Law Rev. Vol 1985, no. 3, s. 
566.

60. O m  erhvervslivets anvendelse af dom stolene i D anm ark henvises bl.a. 
til Kapitel 8 afsnit 2.3.

61. H erom  henvises til Kapitel 15.
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umiddelbart har størst ressourcer, uanset hvilken form de måt
te antage, gives en tilbagetrukket rolle, idet fokus sættes på at 
definere den andens ressourcer og evt. ændre magtdefinitio
nen. Ressourcer antages en part altid at besidde, uanset hvilket 
indhold de måtte have, idet der ikke er bestemte normer, som 
skal angive resultatet, hvorfor der ej heller er fastlagte definiti
oner af ressourcer. Ved at identificere interesser og behov bli
ver disse i mæglingsforløbet konverteret til ressourcer og der
med styrke, forstået som aktiver, der skal tillægges vægt ud fra 
mæglingens overordnede mål om fairness og ligeværd. Da 
også fairness er en standard, som fastsættes af parterne og for
handles til enighed, indeholder denne beskrivelse af ressour
cer ikke en fiktion, men er afgørende for forhandlingens vel- 
lykkethed.



Kapitel 7 
Konflikter og tvister

1. Indledning
Når mægling vurderes i relation til det eksisterende retssystem 
og dets måder at behandle konflikter på, vil vurderingen 
naturligt nok tage sit udgangspunkt i de tekniske aspekter.

Et vigtigt led i denne vurdering er grundlaget for konfliktbe
handling, nemlig konflikterne. Mange professioner har 
beskæftiget sig med konflikter, og hver profession fremhæver 
de karakteristika, som er særegne fra netop den professions 
synsvinkel. Da konfliktbehandling ved domstolene, i al fald i 
den retlige selvforståelse, søges karakteriseret ved en høj grad 
af kontekstuafhængighed, vil momenter i forbindelse med 
opfattelsen eller definitionerne af konflikter i dette kapitel bli
ve beskrevet ud fra, hvad der karakteriserer de tvister, der ind
bringes for domstolene, når disse anskues uden sammenhæng 
med de kulturelle, politiske og økonomiske kræfter, der former 
relationer og strukturerer forståelse. I dette kapitel betragtes 
derfor de måder, mæglingen via konfliktdefinitionen oprethol
der eller udfordrer de etablerede konfliktbehandlingsmønstre 
på.1

Perspektivet vil siden blive udvidet, idet konflikter og kon
fliktbehandling i kapitlerne 13-16 sættes ind i en social sam
menhæng.

2. Definition af konflikter
2.1 Kildemateriale
Da kerneområdet i juristers arbejde (og uddannelse) er kon-

1. Se Sim on Roberts: A D R and Civil Justice: An U nresolved R elation
ship, The M odern Law Review  1993, Vol. 56 s. 453-470.
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flikter, kunne man forvente, at studier af konflikter gennem 
tiden havde haft juristers interesse med henblik på overvejel
ser af, hvorledes sådanne bedst håndteres. Dette er imidlertid 
ikke tilfældet. Så vidt ses findes ikke i én af de for tiden under 
jurastudiet anvendte bøger overvejelser over konflikters ind
hold, opbygning m.v., end ikke retsfilosofien beskæftiger sig 
hermed, og der er ej heller i ældre retslitteratur fundet ansatser 
hertil.

Stephan Hurwitz' Tvistemål er et godt eksempel på den 
retlige konfliktbeskrivelse. Bogen indledes med: "Civilpro
cesretten eller den borgerlige retspleje i videre forstand 
omfatter læren om tvistemål samt læren om foged- og skifte
sager".2 Og der fortsættes (s. 14) "Kernen i domsmagtens 
område er fra gammel tid afgørelsen af privatretlige stridig
heder og afgørelsen af straf....Som almindelig grundsætning 
kan () anføres, at konflikter mellem borgerne indbyrdes henhører 
nnder domstolene, hvis der ikke undtagelsesvis er hjemmel fo r  det 
modsatte." (Kursiv i orig.). Altså beskrivelse alene ud fra kom- 
petencekritierier.

N ye veje antydes dog i M ads Bryde A ndersens Læ rebog i edb-ret fra 
1991, som  med et kapitel om konfliktløsning nuancerer reaktionsform ernes 
anvendelighed, og derm ed også antyder konflikters forskellighed. I Praktisk 
A ftaleret fra 1995 diskuterer M ads Bryde A ndersen, hvorledes retlige kon
flikter forebygges, og i overbygningsfaget N egotiation and D ispute R esolu
tion in Theory and Practice, startet i 1991, anvendes litteratur og udføres 
øvelser dels om  forebyggelse af konflikter, dels om, hvorledes m an bedst 
afpasser reaktionsform erne efter bestem te typer konflikter.3

Visse nuancer i opfattelsen af konflikter ligger dog implicit 
i eksempelvis retsplejelovens regler om lukkede døre. Ægte
skabssagernes behandling for lukkede døre og referatforbud af 
parternes og andre involverede personers navne m.v. samt 
muligheden for at lukke dørene i sager om forretnings- eller 
driftshemmeligheder må indeholde antagelser om, at specielle

2. S. H urw itz: Tvistem ål 3. udgave, K øbenhavn 1965 s. 11.
3. M ads Bryde A ndersen: Læ rebog i edb-ret, K øbenhavn 1991; sam m e: 

Praktisk A ftaleret, K øbenhavn 1995.
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karakteristika ved netop disse konflikttyper gør det uhensigts
mæssigt i fuldt omfang at anvende grundlovens princip om 
offentlighed.4

Den danske retslitteratur er på dette felt del af en internati
onal tradition. Ved stikprøver til andre vesteuropæiske landes 
samt USA's retslitteratur finder man almindeligvis ikke kon
fliktbegrebet diskuteret. Igen har emnet dog de seneste år 
opnået spirende opmærksomhed. I bogen The Law and Practi
ce of Compromise af David Foskett fra 1991 hedder kapitel 2 
The Nature of Dispute5 og Henry Brown og Arthur Marriot's 
ADR Principles and Practice fra 1993 benævner kapitel 1 til
svarende.

Leder man i den nordiske retssociologiske litteratur i sær
deleshed fra 1960'erne, ændres billedet. Vilhelm Aubert, der 
som jurist arbejdede retssociologisk, beskæftigede sig med 
begrebet og diskuterer elementer ved forskellige konfliktty
per.6 Også Eckhoff og Goldschmidt var optaget af konflikter og 
deres behandling, som i øvrigt var grundlag for megen 
opmærksomhed på det dengang blomstrende sommeruniver
sitet.7 Interessen for konflikter blandt jurister "døde" så at sige 
med disse forfattere. Ellers er den mere traditionelle sociologi
ske tilgang til emnet diskussionen om konflikters samfunds
mæssige funktion, som findes hos Marx, Weber, Dürkheim

4. Se Bet. 698:1973 om  behandling af borgerlige sager, som  i Kap. IV om 
begræ nsning af offentlighedsprincippet under hensyn til det uheldige
i, at m ange sager vedrørende forretningsm æ ssige forhold indbringes 
for voldgift, foreslår, at en videreudvikling heraf im ødegås ved, at der 
åbnes m ulighed for parterne til at få tvister i næ rm ere bestem te m el
lem væ render afgjort ved dom stolene, uden at parternes identitet 
kom m er til offentlighedens kundskab. Dette ville udover lukkede 
døre under selve sagsbehandlingen tillige forudsætte, at dom m en 
afsiges i et lukket retsm øde. Forslaget er ikke blevet gennem ført.

5. A fsnittet er uæ ndret fra 2. udgaven fra 1985.
6. Se V ilhelm  Aubert: Løsning av konflikter i par og trekant, T idsskrift 

for Sam funnsforskning, 1961, s. 89-102; sam m e: Rettens sosiale funk- 
sjon, O slo 1976 kap. 6; sam m e: In Search of Law, Sociological A ppro
aches to Law , O xford 1983.

7. Se eksem pelvis Acta Sociologica, vol. 10, 1966, som  ud over bidrag af 
Eckhoff, A ubert og G oldschm idt indeholder bidrag af A gnete W eis 
Bentzon og Britt-M ari Blegvad om  konfliktløsning.
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m.fl., og som videreføres i Danmark af bl.a. Dalberg-Larsen.8
Vil man vide mere om konfliktbegrebet, må man altså søge 

i litteratur fra andre fagdiscipliner. Psykologer, politikere, 
erhvervsfolk, socialarbejdere beskæftiger sig alle med konflik
ter. Alle disse professionelle discipliner har bidraget til forstå
else af konflikter, om end kun få har haft det formål at forstå 
konflikter som en helhed. Samtidig udtrykker netop det, at en 
mangfoldighed af discipliner har udført studier af konflikter, 
at det er så vanskeligt at klarlægge fællestrækkene. Behovet for 
at identificere kerneområdet for konflikter resterer stadig.

2.2 Definitioner
Der er en del begrebsmæssige uklarheder med hensyn til for
skellene mellem "konflikter" og "tvister", som skal søges 
afklaret, inden videre diskussion af konflikters indhold foreta
ges. Ofte anvendes begreberne i flæng, men en sondring kan 
være relevant som baggrund for valg af forskellige metoder til 
behandling af parternes mellemværende.

Eckhoff understreger i artiklen "The Mediator, the Judge 
and the Administrator" fra 1966 at "conflict" og "dispute" 
anvendes synonymt for "states of tension arising from compe
ting interests of the parties", idet han samtidig udtrykkeligt 
afstår fra videre diskussion af begrebet konflikt (samt konflikt
løsning og konfliktbehandling).9

Brown og Marriott sondrer mellem "behavioural conflict" 
og "justiciable dispute". En behavioural conflict foreligger, når 
en person spiller musik så højt, at hans nabo bliver forstyrret, 
og en sådan konflikt ville kunne løses ved hjælp af forhandling 
mellem parterne, evt. ved intervention fra en trediepart. 
Såfremt der er forskelle i opfattelsen af, hvorvidt der foreligger 
en ret eller usikkerhed om rettens indhold, enten til at spille høj 
musik eller til at blive fri for støj, foreligger derimod en justici
able dispute, der er tilgængelig for "resolution by negotiation, 
mediation or third party adjudication. The differences inherent

8. Se f.eks. D alberg-Larsen: A theoretical view  on cohesion and conflict 
in society in Coherence and Conflict in Law, H olland 1992.

9. Eckhoff: The M ediator and the ju d ge, Acta Sociologica, Vol. 10, 1966 
s. 148-172.
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in a dispute can usually be examined objectively, and a third 
party can take a view on the issues to assess the correctness of 
one side or the other".10

Folberg og Taylor beskriver tvister som interpersonelle kon
flikter, der er blevet kommunikeret eller manifesteret, men for
drer tilsyneladende ikke, at en konflikt først kaldes en tvist, 
når en tredieperson indtræder i konflikten.11 Ligeså Abel, der 
mener, at en konflikt ikke er en tvist, førend den er kommuni
keret til en eller anden i form af en "perceived incompatibility 
or a contested claim ".12

John Haynes13 og Enderud sondrer ikke på noget tidspunkt 
mellem konflikt og tvist,14 men anvender alene betegnelsen 
"konflikt".

D. Foskett anvender i The Law and Practice of Compromise 
heller ikke sondringen mellem konflikt og tvist, idet han kon
sekvent taler om tvister (disputes), hvilket muligvis dækker 
over det forhold, at han alene omtaler sager indbragt for dom
stolene.15

Et valg bliver altså nødvendigt. Som beskrevet i indlednin
gen har jeg valgt i denne fremstilling at forstå konflikter som 
hele uoverensstemmelser mellem to (eller flere) parter, uanset 
hvad årsagen hertil er, og uanset om den er udtrykt eller ej 
(dvs. konflikten kan også omfatte interpersonelle elementer, 
som dog må være kendt eller erkendt af de(n) involverede 
part(er). Begrebet tvist reserveres herefter til den konflikt, som 
er retligt defineret, dvs. den må være formuleret og juridisk 
irrelevante faktorer skåret fra.

10. H. Brow n & A. M arriott: ADR Principles and Practise, London 1993 s. 
6f.

11. Se Folberg & Taylor: M ediation, A C om prehensive G uide to Resol
ving Conflicts W ithout Litigation, San Francisco 1984, kap. 2, isæ r s.
19.

12. R. Abel: A Com parative Theory of D ispute Institutions in Society, 8 
Law & Soc. Rev. 1973 s. 217.

13. Se John M. H aynes & G retchen L. H aynes: M ediating D ivorce, San 
Francisco 1989 s. 2.

14. H. Enderud: K onfliktbeslutninger I og II, Tre perspektiver på konflikt
organisering, G ylling 1987.

15. David Foskett: The Law  and Practice of C om prom ise, London 1991.
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Tilsvarende begrebsusikkerhed råder vedrørende ordene 
konfliktbehandling og konfliktløsning, som ofte anvendes i flæng. 
Dog anvendes inden for juridiske discipliner almindeligvis 
betegnelsen konfliktløsning, hvilket imidlertid i overensstem
melse med den ringe opmærksomhed konfliktbegrebet har 
fået inden for retsteorien, næppe udtrykker en bevidst stilling
tagen til begrebets indhold.

Ordet konfliktløsning er da også en mere integreret del af 
det danske sprog end for eksempel "konfliktbehandling" og 
"konfliktafgørelse". Anvendelsen af disse betegnelser antyder 
til gengæld refleksioner om, at ikke alle måder at håndtere 
konflikter medfører konfliktens løsning, men i stedet blot kan 
indebære en afslutning på konflikten -  eller den del af konflik
ten, som er kommet til offentlighedens kundskab, eksempelvis 
i form af et sagsanlæg med efterfølgende dom.

O m  forskellige bud på begreberne (conflict-m anagem ent, conflict-resolution, 
d ispute-resolution) henvises til Brow n & M ariott,16 Folberg & T aylor,17 Jef
frey R u bin ,18 G oldschm idt,19 G altung20 og A ubert.21

I overensstemmelse med den anvendte sondring mellem kon
flikt og tvist reserveres begrebet konfliktløsning til processer, 
hvor konflikten ikke blot er løst på det ydre plan, men hvor 
denne løsning er ledsaget af en forståelse for såvel konfliktens 
baggrund som løsningens indhold og dermed også en accept 
af denne løsning. Konfliktløsningen bliver altså en internalise
ring af processen, og løsningen ikke blot formelt en endelig 
afslutning på konflikten, men reel, idet konfliktmaterialet ved 
internaliseringen opløser sig. Konfliktløsningen vil i denne 
udgave ligne den ideelle konfliktløsning som beskrevet i kapi

16. Brow n & M ariott 1994 s. 5.
17. Folberg & T aylor 1984 s. 25f.
18. Jeffrey Z. Rubin: Som e W ise and M istaken A ssum ptions about C on

flict and N egotiation, i W. Breslin & J. Rubin (eds ): N egotiation T heo
ry and Practice, H arvard, 1991, s. 3-11.

19. V. G oldschm idt: K onflikt uden vold, K øbenhavn 1974 s. 21.
20. J. G altung: Fredsforskning, O slo 1967 s. 358.
21. Aubert: C om petition and D issensus: Tw o Types of C onflict and of 

Conflict Resolution, The Journal of Conflict Resolution , Vol. VII no. 1, 
1963 s. 26-42.
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tel 2. Denne proces forudsætter en aktiv medvirken fra de kon
fliktende parter og kan ikke opnås ved repræsentation.

Den proces, som typisk foregår, når en retlig tvist afgøres 
med domstolene, er derfor almindeligvis ikke at ligne med 
konfliktløsning, således som det defineres i denne bog. Tvisten 
vil typisk blive afgjort til en af parternes fordel, og tilsvarende 
til den anden parts ulempe. Forståelse eller accept af afgørel
sen er ikke et relevant element, hvorfor retsapparatets tvangs
apparat kan aktiveres i tilfælde af ikke-overholdelse. Da 
afgørelsen typisk træffes på grundlag af repræsentation, er 
internalisering af processen ikke mulig, og en mulig accept har 
derfor i højere grad karakter af resignation eller accept på et 
mere upersonligt plan, f.eks. af den ordensfunktion, som dom
stolene må påtage sig.

2.3 Konflikters "natur"
2.3.1 Generelle karakteristika
En sondring, hvorom der hersker almindelig enighed, er son
dringen mellem interpersonelle konflikter, uenighed, der opstår 
mellem individer eller grupper af individer, og intrapersonelle 
konflikter, konflikter i det enkelte individ. Såvel domstolsbe
handling som voldgift beskæftiger sig med interpersonelle tvi
ster og kun med disse. Mægling beskæftiger sig ligeledes altid 
med interpersonelle konflikter og kan herudover i begrænset 
omfang beskæftige sig med intrapersonelle konflikter, bl.a. for
di en parts ambivalens i forhold til mål og middel kan danne 
basis for en gunstig mæglingssituation. Der er dog for mæg
ling ikke tale om også at udføre et terapeutisk forløb, med
mindre omgang med følelser eo ipso opfattes som terapi. Net
op fastholdelse af strukturen i mæglingen medfører, at et dybe
re terapeutisk forløb ikke får fodfæste. Mægleren bliver altså 
nødt til at anerkende begge typer konflikter og lærer i sin 
træning bl.a., hvorledes han skal møde såkaldt "modstand", 
dvs. en parts vægring ved at medvirke konstruktivt til 
mæglingsprocessen.

A rbejdes med grupper, således at konfliktbehandlingen foregår m ed repræ s
entanter for disse, sondres m ellem  intragruppe-konflikter, uenighed m ellem  
aktørerne i sam m e gruppe, og intergruppe-konflikter, uenighed mellem  grup-
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per.22 23 O fte vil en gruppe tilstræ be enighed udadtil, uagtet konflikter eksi
sterer inden for gruppens afgrænsning. N år f.eks. nationalstater er involve
ret i udenrigspolitiske konflikter, søger de typisk at holde fred i indenrigs
politiske anliggender. I universitetssam m enhæ nge vil intrafakultæ re kon
flikter dæ m pes i interfakultæ re sam m enhæ nge osv.

Herudover sondres ofte mellem latente og manifeste konflikter, 
om end indholdet heraf langtfra er entydigt. Således kan en 
latent konflikt opfattes som det konfliktmateriale, der er "inde- 
frosset" i bestående orden, qua de eksisterende sociale kon
trakter. Mens manifeste eller åbne konflikter går på "optøet" 
eller frigjort konfliktstof af varierende synlighed, intensitet og 
omfang, en parallel til HIV-smitte og udbrudt AIDS.24 Af andre 
opfattes den manifeste konflikt som indeholdende symbolske 
komponenter af den underliggende konflikt. Eksempelvis 
synes den manifeste konflikt mellem far og søn m.h.t. lån af 
bilnøgler til faderens bil tryggere end den underliggende kon
flikt om, hvem af de to der har mest magt.25 Tilsvarende 
udspilles overenskomstforhandlinger oftest som konflikter 
over ganske små beløb, som symbol på, om arbejdsgiveren 
eller arbejderne har magten.

Inden for forhandlingslitteraturen kaldes denne dikotomi 
mellem den åbne konflikt og den bagvedliggende konflikt ofte 
det præsenterede problem og den skjulte dagsorden.26

Nogle forfattere beskriver visse konflikter som pseudokon- 
flikter21 eller "mistaken" eller "false conflicts"28. Karakteristisk 
for disse konflikter er, at de bunder i misforståelse -  forårsaget 
af manglende kommunikation mellem parterne, men opløses, 
såfremt der kommer tilstrækkelig information på bordet.

22. Enderud 1987 s. 27.
23. M æ gling med repræ sentant for en gruppe anses i denne sam m en

hæ ng ikke for en anom ali under forudsæ tning af, at der relateres til 
repræ sentanten som  m enneske, ikke som  repræsentant.

24. Enderud 1987 s. 22-23 og Brow n & M ariott 1993 s. 3.
25. M orton Deutsch: The Resolution of Conflict, New H aven, Conn. 1974.
26. Eksem pelvis Søren Viem ose: Forhandlingsteknik, K øbenhavn 1992, s.

10.

27. Enderud: 1987 s. 37.
28. D eutsch 1974.
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Nogle forfattere beskriver konflikter som besiddende en 
egen livscyclus. Et konfliktforløb kan f.eks. opdeles i fem faser, 
som forekommer, uanset mellem hvem konflikten eksisterer, 
eller hvilken type konflikten i øvrigt er. Faserne er: 1) den 
skjulte konflikt, 2) starten på den åbne konflikt, 3) magtafba
lancering, 4) magtbalance og 5) ny afbrydelse af ligevægt.29

En konflikt angives herved som en kontinuerlig spiral, en 
helix, der sættes i bevægelse ved forandringer, men i øvrigt 
formet af den type magt eller kontekst, i hvilken den er mani
festeret. Når emnet for konflikten har gennemgået disse fem 
faser, har den fuldført en runde i spiralen. Som resultat af den
ne runde er der sket ændringer i værdier og normer, som kan 
påvirke den sociokulturelle struktur, og disse ændringer kan 
producere nye latente konflikter (fase 1) eller direkte bringe 
konflikten ind i fase 2; helix'en er startet på en ny cyklus.

Opfattelsen af, at konfliktforløb (sjældent eller) aldrig 
afsluttes, deles f.eks. af Enderud, som i behandling af konflik
ter i organisationer beskriver en stadig bevægelse mellem har
moni og konflikter.30

Grundlæggende for de beskrevne forløb må imidlertid være 
antagelsen af en fortsat relation mellem de aktuelle eller poten
tielle konfliktparter, hvilken faktor ikke nødvendiggøres af de 
øvrige elementer i definitionen.

2.3.2 Specifikke karakteristika
Anlægges en kontekstuafhængig synsvinkel, kan de elemen
ter, hvorom der kan være enighed, vedrøre faktiske forhold 
(hvor der stilles spørgsmål ved parternes troværdighed eller til 
data fremskaffet af en tredjepart), retlige forhold (ofte fremført af 
parternes respektive juridiske repræsentanter), tekniske forskel
le (forskellige opfattelser fra professionelle eller tekniske eks
perter) og forskelle i forståelse (tvetydig brug af ord eller i par
ternes konklusioner af foreliggende forhold). Suppleres heref
ter med en kontekstafhængighed, hvad enten den er erkendt 
eller ej, kan uoverensstemmelserne skyldes forskelle i opfattelse

29. R.J. Rum m el: U nderstanding Conflict and W ar, Vols. 1 og 2, New 
York 1976.

30. Se Enderud 1987 II, kapitel VI og VII.
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a f  fairness (retfærdighed, moral, kultur, værdier og attituder).31
Aubert introducerer en sondring mellem, hvad han kalder 

interesse konflikt og uærcfrkonflikt, hvor interessekonflikten i 
modsætning til værdikonflikten er dikteret af knaphed, og der 
"på en måte fins standpunkter nok til alle, både når det gjelder 
normative og deskriptive spørgsmål".32

Interessekonflikter indebærer ikke nødvendigvis uenighed 
om værdier, snarere tværtimod. Det er netop parternes sam
menfaldende vurdering af det attraktive i konfliktens gen
stand, der er grundlaget for striden. F.eks. indeholder al han
del og omsætning elementer af sådanne interessekonflikter, 
idet sælgeren gerne vil have flere penge, end køberen vil give, 
men begge parter er interesserede både i penge og i at handle.

En værdikonflikt derimod består af "uenighet om et socialt 
objekts (en situasjon, en stilling, et system, en person, en ting 
etc.) normative status."33 Interesse- og værdikonflikter kan 
derfor på sin vis siges at hvile på to forskellige områder af det 
sociale liv, hhv. det materielle og det normative. Imidlertid er 
distinktionen ikke klar.

Auberts opfattelse udspringer af, at der "på en måte" findes 
standpunkter nok til alle, hvilket vel kan siges at være en ide
alistisk betragtning, som støder an mod en erfaring om knap
hed på magt og autoritet. Værdikonflikten bliver (muligvis) 
herved omdannet til en interessekonflikt, så snart antagelsen 
af knaphed foreligger, selv om knapheden ikke er på stand
punkter, men på evnen eller retten til at føre disse ud i livet.

Opdelingen af konflikter i interesse- og værdikonflikter er 
Auberts opfindelse og er fortrinsvis forblevet et skandinavisk 
fænomen.34 Med udgangspunkt i Auberts sondring og inspire
ret af Habermas' beskrivelse af kolonialisering af livsverdenen 
introducerer Banahar en tredie konflikttype, diffuse konflikter.35 
Disse konflikter ses som bieffekter til den øgede kolonialise
ring af livsverdenen og giver sig udslag i forstyrret kommuni

31. Se i øvrigt Brow n & M arriott 1993 s. 3.
32. V. A ubert 1976 s. 172 og sam m e 1963 s. 26-42.
33. Aubert 1961 s. 89-102.
34. Se tilsvarende Enderud 1987 s. 23ff og G oldschm idt 1974 s. 13. Se dog 

om  henvisning til A uberts sondring, M oore 1989 s. 174.
35. O m  H aberm as og livsverdensbegrebet henvises til Kapitel 16 afsnit 2.
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kation, der ter sig som modsætninger, som ikke kan relateres 
til fordeling af knappe ressourcer eller nogen udtalt uenighed 
om værdier.36 Konfliktkarakteristikken synes i højere grad at 
fungere som opsamling end til yderligere afklaring.

2.4 Sammenfatning om konflikter
Som det fremgår, er det en særdeles vanskelig opgave at 
beskrive konflikters karakteristika kontekstuafhængigt. Knap
hed er afgørende for, at der foreligger en interessekonflikt. 
Knaphed medfører konkurrence, som indebærer en modsat- 
rettethed i parternes mål, således at muligheden for, at den ene 
part får sine mål opnået, modsvares af en tilsvarende mindre 
sandsynlighed for, at den anden part opnår sine mål. I konflik
ter, som er opstået af konkurrence, reflekterer de inkompatible 
handlinger inkompatible mål.

Kenneth Boulding beskriver konkurrencemomentet således: 
"a situation of competition in which the parties are aware of the 
incompatability of potential future positions and in which each 
wishes to occupy a position which is incompatible with the wis
hes of others".37 Beskrivelsen svarer til Goldschmidts definiti
on af "sociale konflikter", der defineres som "et forhold mel
lem parter, der består i, at mindst en af parterne med ord eller 
handling udtrykker hensigt til at begrænse eller faktisk be
grænser den andens adfærd eller adfærdsmuligheder".38

Netop denne måde at anskue konflikter på er imidlertid i 
højere grad et kulturelt fænomen og som sådan afhængigt af 
konteksten, end et objektivt mål. Knaphedsopfattelsen finder 
f.eks. sin parallel inden for det retlige univers og er som sådan 
grundlaget for den konkurrencebetonede forhandlers base i en 
"fixed pie", hvor enhver konflikt har en vinder og en taber.

Forskelligt herfra er mæglerens og den problemløsende for
handlers arbejde med at identificere interesser og behov for

36. Reza Banahar: Rattens dilem m a, Lund 1994, s. 227f.
37. Se K enneth Boulding: Conflict and D efense, New Y ork 1962 s. 5.
38. V. G oldschm idt 1974 s. 13. Ifølge G oldschm idt stam m er definitionen 

fra Aubert: Com petition and D issensus: Tw o Types of Conflict and of 
Conflict Resolution. The Journal of Conflict Resolution, vol. VII No 1, 
1963 s. 26-43.
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herved at udvikle forhandlingstemaet.
Sondringen mellem værdi- og interessekonflikter får derfor 

i denne sammenhæng interesse ud fra et andet aspekt, idet den 
definerer det rum, hvori mægleren opererer. Mæglerens opga
ve er i mæglingsprocessen at flytte parternes oplevelse af, at 
objektet for konflikten er en begrænset, fastlåst størrelse. Den
ne læreproces kan karakteriseres som en pendlen mellem defi
nition af konflikten som hhv. værdi- og/eller interessekonflikt 
og viser herved sammenhængen mellem konflikt typen og den 
bagvedliggende konfliktop/flftelse.

Begrebet pseudokonflikter frembyder et særligt bidrag til 
forståelsen af kontekstens betydning for forståelse af konflikter.

Det er f.eks. nemmere at definere pseudokonflikter som en 
separat kategori i en positivistisk verdensopfattelse, hvor 
sandhed og virkelighed opfattes som entydige og konstante 
størrelser, og hvor en fuldt informeret observatør kan betragte 
situationen objektivt. Ud fra et fænomenologisk, subjektivi
stisk verdenssyn derimod, falder det sværere for en udenfor
stående at definere noget som pseudo. Her er konflikter reelle 
pr. definition, såfremt de opleves som reelle af aktørerne.39 Ny 
information kan ændre aktørernes virkelighedsopfattelse, så 
der foreligger en ny situation -  uden at man af den grund kan 
kalde det foregående "scenario" for mere pseudo og falsk end 
det nuværende. Pseudo for A kan være reelt for B. Den autori
tative fastslåen af virkeligheden eller virkelighedsopfattelsen 
udebliver, idet den enkeltes historie tillægges fuld gyldighed 
for den pågældende.40

Forståelsen af det narrative element bliver altså til en accept 
af enhver aktørs virkelighedsopfattelse, herunder den situati
on, som måtte ligne en konflikt for den ene, men ikke for den 
anden. Ekspertbegrebet bliver som sådan overflødiggjort eller 
måske rettere elimineret.

Det narrative element i mæglingsprocessen medfører, at det 
reelle i en konflikt anerkendes, selv om konflikten er baseret på 
ukorrekt information.

Selv hvor data er forekommet i en sådan mængde, at det

39. Ligeså Enderud 1987 s. 37.
40. Der henvises til Kapitel 2 afsnit 5, Sandheden og det narrative.
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"objektive" grundlag for konflikten er fjernet, anerkendes i 
mæglingen, at en part til trods herfor kan føle sig krænket. 
Informationerne kan være overgivet for sent, for upræcist, for 
nonchalant etc.

Endelig udtrykker faseopdelinger af et konfliktforløb en 
forudsætning om en relation mellem de konfliktende parter, 
forskelligt fra det retlige univers, som anlægger en individua
listisk tilgang, hvor den enkelte tvist behandles som løsrevet 
fra sin kontekst og dermed løsrevet fra en eventuel relation.

3. Tvister
Når en konflikt ifølge definitionen i denne afhandling konver
teres til en tvist, indebærer det ud over en omdefinition af kon
flikten, hvorved retligt irrelevante faktorer skæres fra, tillige 
almindeligvis, men ikke nødvendigvis, at trediepersoner bli
ver involveret. I princippet kan parterne udmærket selv disku
tere ud fra en principielt objektiveret tvist, men eftersom 
diskussionen vil foregå ud fra overvejelser om, hvem der har 
henholdsvis ret eller uret, dvs. ud fra positioner, vil eskalering 
af striden være vanskelig at undgå og anledningen til at invol
vere en objektiv tredieperson være nærliggende.

Hvis en lejer f.eks. til gene for sine naboer ofte spiller musik 
højt, foreligger en konflikt, (interessekonflikt, jfr. Aubert; beha
vioural conflict jfr. Brown & Mariott), som parterne, dersom de 
fastholder fokus på interesserne, enten selv kan forhandle sig 
til rette om, eller som kan bearbejdes ved mægling. Bliver kon
flikten derimod defineret som en tvist om, hvilken ret en lejer 
har til henholdsvis at høre musik og blive beskyttet for støj fra 
sine naboer, kan retsregler bringes i anvendelse og rettigheder 
gennemtvinges. Behovet for en trediepart til at træffe afgørel
se om, hvem af parterne der har ret, bliver derved aktualiseret, 
men ikke nødvendigvis realiseret. I vores kultur er det snarere 
reglen end undtagelsen, at konflikten udvikler sig til en tvist 
om rettigheder, og alligevel når kun de færreste stridigheder til 
domstolene. Som sådan er det altså ikke retssystemet, der har 
ansvaret for denne definition af konflikter, idet retten afspejler 
kulturgrundlaget.
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3.1 Tvisters "natur"
Konfliktens omdefinering til tvist har følgende konsekvenser 
for de i afsnit 2.3 beskrevne karakteristika.

Domstolens behandling af konflikten er begrænset til den 
interpersonelle og manifeste del.

Dispositionsmaksimen og forhandlingsmaksimen giver 
dels parterne adgang til at formulere de påstande, der er 
grundlag for søgsmål, dels til at begrænse sagen til de formu
lerede påstande. Inden for ægteskabssager, hvor de materielle 
regler fører til en vis fravigelse af forhandlingsmekanismen, 
har f.eks. ændringen i ÆL § 31, hvorefter en part nu (altid) har 
krav på separation, frataget retten adgang til at undersøge et 
eventuelt latent konfliktstof som grundlag for skyldfordeling.

Uanset hvor meget af isbjerget, der stikker under overfla
den, bliver altså kun det synlige behandlet. Rettens adgang til 
i medfør af Rpl. § 339 stk. 2 at rejse spørgsmål om fremsættel
se af nye påstande begrænses af rettens upartiskhed i forhold 
til sagen, men forvaltes forskelligt de enkelte dommere imel
lem, af og til endog med stor dommeraktivitet. Under alle 
omstændigheder vil dommerens udspørgen være ud fra den 
juridiske kontekst og begrænset af, hvad der i denne sammen
hæng findes relevant.

Anvendes den under 2.3.1 beskrevne definition af pseudo- 
konflikter, vil mange sager indbragt for domstolene have 
karakter af pseudotvister. Dersom en pseudokonflikt pr. defi
nition "opløses", såfremt der kommer tilstrækkelig informati
on på bordet, vil tvisten være en "reel" tvist, som A får med
hold i, men derimod retligt set en "pseudo"tvist, hvis han ikke 
får medhold.

Karakteristikken bliver derfor problematisk i det retlige 
regi, som stiller sig til rådighed, ikke blot for behandling af 
sådanne tvister, men også til afgørelse af, hvorvidt de er reelle.

Tvisters "natur" forudsætter altså, at konflikten trækkes ud 
af sin kontekst og i sin sprogliggjorte form fremtræder objek
tivt, hvorved muligheden for at matche den med domstolenes 
form for konfliktbehandling fremkommer.



Konflikter og tvister 227

4. Diskussion
Med trediemand bliver en mulighed for objektivitet ført ind i 
løsningen af konflikter, skønt denne mulighed ikke behøver at 
blive realiseret. To parter, som rruades og løser en interessekon
flikt, behøver ikke blive enige hverken om regler eller fakta, så 
længe de finder frem til det punkt, hvor deres interesser 
mødes. Resultatet er i så fald subjektivt. I en trekant derimod 
kan det oprindelige konfliktforhold blive objektiviseret som et 
"D et", subsumerbart under generelle regler.

Ifølge Aubert er en grund til, at konflikten objektiviseres, at 
en gensidig tilpasning af interesser i en trekant uden støtte i 
generelle normer bliver så meget mere kompliceret end i par
ret. Han udtrykker oven i købet tvivl om, hvorvidt den sub
jektive interesseafvejning overhovedet har nogen anvendelse 
uden for parret, eller om indføringen af trekant indebærer en 
uundgåelig ændring i metoder for løsning af konflikter.

I en trekant kan hvert medlem se på forholdet mellem de to 
andre som et objekt, noget som kan beskrives og klassificeres,41 
men behøver det ikke. Den nødvendighed, som anføres af 
Aubert, fremkommer imidlertid kun, når det er trediepartens 
ansvar at træffe en afgørelse. Disse overvejelser danner derfor 
basis for min antagelse om, jfr. kapitel 4, note 21 og afsnit 3.3, 
at den mægling, som Aubert beskriver, er af en anden karakter 
end den, der er i centrum i denne afhandling.

Nødvendigheden af objektivisering af konflikten melder 
sig, når konflikten skal løses af en trediemand, idet afgørelser 
som bygger på behovsafvejninger er uhyre vanskelige at udføre 
for trediemand. Heri ligger en vigtig årsag til, at konflikter, 
som bringes for domstolene, må være formuleret som uenig
hed om fakta eller om retssætninger 42 (Forældremyndigheds- 
sager udgør en undtagelse, fordi "hvad der er bedst for bar
net" ud over klart definerbare forhold som skolegang, pas- 
ningsmuligheder mv. også omfatter det udefinerbare "tilknyt-

41. Se om m æ gleren som  trediem and, A ubert 1961 s. 93f.
42. Se Eva Sm ith: Vidnebeviset, K øbenhavn 1986, som  s. 48 sam m enligner 

retsvidenskabsm andens opgave, som  er at producere vejledning til 
brug for dom stolenes afgørelser, m ed den teoretiske psykologs opga
ve, som  er erkendelse.
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ning"). Dermed er der etableret en ramme for den videre 
diskussion og afgørelse, som alle godtager. Alle er i princippet 
enige om, at sandheden skal bringes frem, og alle er enige om, 
at gældende ret skal anvendes på de foreliggende fakta. Mod
sætningerne er derfor reduceret til et spørgsmål om, hvordan 
de konkrete omstændigheder i den specielle sag forholder sig 
mod disse -  i princippet -  objektive standarder. Parterne og 
det afgørende organ snakker nu samme sprog, forholdene er 
lagt til rette for en normrationel afgørelse, en dom.43 Objektivi- 
seringsbehovet har altså en praktisk begrundelse, men samti
dig hermed afgørende konsekvenser for kommunikationen.

Forhandlingsmaksimen giver nok parterne adgang til selv 
at disponere over processens materielle forløb og definere de 
problemstillinger, som man ønsker domstolene skal løse. Men 
parternes dispositionsadgang er begrænset af rettens krav til 
objektiv sprogbrug, klare, enkle påstande og processens øvrige 
krav. Samtidig med, at det er en gammel iagttagelse, at det 
materielle sandhedsprincip ikke gælder inden for civilproces
sen, er det en udbredt opfattelse, at der ved domstolene træf
fes rigtige afgørelser.44 Opfattelsen om domsafsigelsen som en 
logisk deduktion er muligvis et folkeideal snarere end et ideal 
anerkendt inden for retsvidenskaben eller rettens udøvere. 
Men det ændrer ikke, at afgørelsen fremtræder som rettens, ikke 
dommerens, og at den skal fremgå af objektivt forud givne reg
ler og være ganske uafhængig af dommerens individuelle per
sonlighed, hans meninger, skøn og vurderinger.45

Objektiviseringsbehovet har muligvis yderligere psykologi
ske årsager. Aubert fremhæver i Om Straffens Sociale Funk
sjon46, at retshåndhæveren befinder sig i den situation at måt

43. Ligeså A ubert 1976 s. 177. Se im idlertid Per O lav Ekelöf: Processuella 
grundbegrepp och alm änna procesprinciper, Stockholm  1956, som  s. 
71 hævder, at processen etablerer subjektiv frem  for objektiv ret.

44. Se Peter Blum e: Refleksioner vedrørende civilprocessen, TfR 1991 s. 
20-41 sam t Finn Taksøe-Jensen: M ateriel Procesledelse, 1976, der s. 
491-93 beskriver "d et virkelige m ellem væ rende" m ellem  parterne 
som  det, m ange tror dom stolene træ ffer afgørelse om.

45. Ligeså Ditlev Tam m : Juristerne, studiet og sproget, V iborg 1994.
46. V ilhelm  Aubert: Om  Straffens Sosiale Funksjon, O slo 1972, s. 202.
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te tilføje andre lidelser til trods for, at de tilhører samme fæl
lesskab, og retshåndhæveren som regel ikke har noget ude
stående med den, mod hvem han skrider ind. I en sådan situ
ation kan alene "en fint strukturert rolledefinisjon gi norm- 
håndheveren den psykiske likevekt, som er nødvendig for en 
stabil utøvning av funksjonen".

Lignende overvejelser kan anføres om civilretten, hvor der 
ganske vist ikke påføres straf i gængs forstand, men hvor i alt 
fald den ene part oftest opnår et resultat, som går dennes 
ønsker imod, og normhåndhæveren derfor behøver et legiti- 
meringsgrundlag ikke blot i forhold til de involverede parter, 
men også i forhold til sin egen samvittighed og rolle som 
påførende parten noget for denne ubehageligt. Uagtet nyere 
lovgivning giver plads for interesseafvejning, er prototypen på 
et domsresultat fortsat en vinder og en taber.

En del retsregler åbner udtrykkeligt eller underforstået 
adgang til interesseafvejning, f.eks. ved fastsættelse af under
holdsbidrag ved separation eller skilsmisse, opsigelse af lejere 
o.l. I mere forretningspræget privatret -  f.eks. veksel- og 
gældssager -  giver de materielle retsregler derimod ikke 
mulighed for interesseafvejning uden ved forlig. Afgørelser ud 
fra forholdets natur er nok mulige, men sjældent anvendt.47 Jo 
mere skønspræget afgørelsen er, desto større må det forventes, 
at behovet bliver for objektiviserende sprogbrug.

Formen for afgørelse beskytter dommeren mod kritik og 
måske også mod selvbebrejdelser. Hvis bevisbyrdereglerne 
ikke kan eliminere tvivl, så giver såvel de som den objektive 
sprogbrug indtryk af, at der findes sikre regler for, hvordan 
man skal stille sig til usikkerhed. Dette er ganske vist en illusi
on, men som Eckhoff har hævdet, har illusioner en plads i rets
systemet lige så vel som i andre sociale institutioner.48

Behovet for at beskytte sig imod kritik er for så vidt forståe

47. Se Svend Gram  Jensen: O m  forholdets natur, i Juristen 1991 s. 213-16; 
H enrik Zahle: Forholdets natur -  en kom m entaar, i Juristen 1992 s. 8- 
11; Svend Gram  Jensen: "A lt paa sin rette P lad s", svar til professor 
Zahle, i Juristen  1992 s. 306-310.

48. Torstein Eckhoff: N oen bem erkninger om  bevisbyrde og bevisbyrd e
teorier, TfR  1949 s. 64.
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ligt. Men det ændrer ikke ved, at embedsmanden ved hjælp af 
argumentationsformen kan sløre sit personlige ansvar bag 
embedsmandsrollen.

Man kan imidlertid spørge, om ikke det psykologiske 
aspekt om ansvarsfralæggelse i lige så høj grad som for dom
meren er nærværende hos parterne selv, som netop i civile 
sager har valgt at lade en konflikt omskrive således, at den kan 
gøres operationel for domstolene. Retssystemets, herunder 
advokaternes, varetagelse af tvisten friholder jo netop parterne 
for personlig involvering.

Hvorvidt parterne ved domstolsprocessen kan siges at 
miste kontrollen over deres konflikt, eller ved sagsanlæg har 
valgt at fralægge sig ansvaret, bliver derfor et spørgsmål dels 
om reelle valgmuligheder, dels om ideologisk udgangspunkt.

Også tidsperspektivet påvirkes, når parternes interesser i 
den retlige konflikt omformes til strid om faktiske og retlige 
forhold, idet retsspørgsmål kun kan løses ved at fastslå skyld 
eller andre retsstiftende kendsgerninger i fortiden. I mæglings
processen er det ikke blot unødvendigt at bestemme, hvem der 
er den skyldige, men snarere kontraindiceret, idet enhver 
adfærd ses som led i en interaktion, og den ene adfærd derfor 
er forårsaget af den foregående.

Parterne i mægling kan endvidere se bort fra mulige 
præjudikat-virkninger. En overenskomst mellem de to parter 
alene efterlader ikke nødvendigvis noget mærke på samfun
dets normative orden. Den er ikke en konsekvens af denne 
normative ordning og bliver heller ikke en del heraf. Ved afsi
gelse af dommen må præjudikat-virkningen derimod tages i 
betragtning. I mange tilfælde fører konfrontationen mellem 
den objektive deduktion og ønsket om at begrænse præjudi- 
katværdien imidlertid til interessante formuleringer og kon
krete begrundelser. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis lovene 
er uklare, eller sagen falder i et lovtomt rum.

En individualiserende argumentationsmåde bidrager der
for til at opretholde en vis frihed i forhold til nye sager. Hen
synet til konkret retfærdighed i fremtiden søges herved afve
jet i forhold til behovet for forudberegneligheden. Dette sam
spil mellem generalisering og individualisering er måske 
noget af det mest særegne ved den juridiske afgørelsesmå-
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de49 og har ofte som sideeffekt, at begrundelserne gøres sær
deles kortfattede.

K ortfattede begrundelser eller fravæ r af begrundelser er karakteristisk for 
især danske dom m e, som  -  til trods for kritik h e ra f50 -  i et skandinavisk per
spektiv  frem træ der som  m eget tilbageholdende med beskrivelse af dom 
m ernes voteringer og dom m erpanelets eventuelle forskelligartede begrun
delser. En forklaring herpå er ifølge K allehauge51 dels tradition, dels tids
m æ ssige årsager, dels at vanskeligheden ved at skrive en fæ lles dom sbe- 
grundelse øges m ed større dom m erpanel. I alt fald sidste del af forklaringen 
bekræ fter herved påstanden om  dom sudøverens ønske om  at sløre eventu
elle uenigheder i begrundelserne og derved frem stille d om sresultatet som  
sim pel deduktion.

Det forhold, at fortiden er langt vigtigere i dommen end nuti
den og fremtiden, begrænser dommerens mulighed for at til
lægge den mulige sanktions virkninger betydning.

Et fremtidsperspektiv og en interesseafvejning anlægges 
dog ofte ved beregning af sagsomkostninger og udmåling af 
erstatninger. Ligeså vil interesseafvejning og et fremadrettet 
perspektiv til en vis grad kunne inddrages under forligsbe- 
stræbelser.

49. Ligeså A ubert 1982 s. 114.
50. Se f.eks. Knud Illum : O m  afstem ning ved de kollegiale Retter, U fR 

1958B s. 35-37; sam m e: O m  dom sbegrundelser, UfR 1970B s. 245-256 
m ed duplik af Jørgen Trolle: D uplik til professor Illum , U fR 1971B s. 
85; Jesp er Berning: D om sbegrundelse som  retskilde, U fR 1971B s. 17- 
22; Peter H øilund: Den forbudte retsfølelse, K øbenhavn 1992, Eva 
Sm ith: U forståelige dom m e kan forekom m e i alle retter, Lov og Ret, 
1994 (4) s. 34-36; B. G om ard: C ivilprocessen i frem tiden, Juristen 1994 
s. 330.

51. Forklaring afgivet på D om m erforeningens og A dvokatsam fundets 
tem adag om  retssikkerhed den 15.11.1994.
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DEL II:

O pgaven var jo  den at fin d e  den rigtige løsning

på kon flikterne....... H er har man im idlertid ikke

beskæftiget sig med konfliktens problem , men i 

stedet konstateret, hvem der var den stærkeste, 

og slået fa s t , at når han var den stærkeste i 

kam pen, var hans m ening også den rigtige.

H al Koch



Kapitel 8 
Udvikling i mønsteret for 

konfliktbehandling -  set fra det juridiske 
nærmiljø

1. Indledning
Denne afhandling hviler på en forudsætning om en udvikling 
i mønsteret for konfliktbehandling, herunder den direkte 
anvendelse af domstolene. Som en underliggende motivation 
har således ligget påstanden om nedgang i antallet af civile 
sager og muligvis en tilsvarende opblomstring af konfliktbe
handling i andre fora og på andre måder.

I denne del vil det, bl.a. ved hjælp af statistiske oplysninger, 
blive undersøgt, i hvilket omfang forudsætningen holder stik. 
Herefter vil det ud fra, hvad man kunne kalde "det juridiske 
nærmiljø", blive beskrevet, hvilke faktorer i dette miljø der har 
kunnet virke formidlende for en sådan udvikling.

Endelig vil udviklingen -  stadig med forankring i det juri
diske -  blive drøftet ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvin
kel.

2. Sagsmængde
2.1 Domstole
1 1980 blev i alt 247.250 civile sager anlagt som 1. instans-sager 
ved en dansk domstol. 1 1995 var tallet faldet til 106.395.

Anskues udviklingen over en 60-års periode, ses en stadig 
øgning indtil det aktuelle fald, som begyndte i 1988.



Tabel 2.1 Antal civile sager i 1. instans1
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1 950  1 9 6 0  1 970  198 0  1990  1 99 5

11B.847 177 .662  1BB.139 247 .250  167.566 106 .395

Anskues udviklingen indtil i dag alene over en 10-års periode, 
fremstår et jævnt og stadigt fald siden 1988. Antallet af civile 
sager i dag har i Danmark ikke været så lavt siden 1949, hvor 
antallet var 115.007.

Tabel 2.2 Antal civile sager i 1. instans:

1986 1987 1988 1969 1990 1991 1992 1993 1994 1995

186 .690  2 07 .574  2 24 .052  2 0 2 .416  167.566 155.518 146 .255  130.965 114 .463  106 .395

Det faldende sagstal kunne forlede til den tanke, at samfun
dets samlede konfliktniveau er faldet. Imidlertid vil dette ikke 
kunne påvises og ej heller næppe sandsynliggøres. Udviklin
gen svarer da også til tendenser påvist i andre lande, specielt 
angående civile processer.2

Det kan have en vis interesse i lyset af kendskabet til retter
nes forligsvirksomhed, tilkendegivelser og afholdelse af § 355- 
møder at se, hvorledes sagerne afsluttes i domstolssystemet. 
Tallene kunne give et fingerpeg om ændret sagsbehandling. Af 
Tabel 2.3 fremgår imidlertid, at antallet af pådømte sager inden 
for den aktuelle 10-årsperiode har ligget nogenlunde stabilt på 
ca. 6,5% (1988) til 8,5% (1992).

1. Tallene om fatter sam tlige borgerlige retssager i 1. instans, dvs. sam tli
ge landets byretter, Sø- og H andelsretten sam t de to landsretter og 
stam m er fra Statistisk Årbog, årgang 1941-1994 + M eddelelser fra 
D anm arks Statistik.

2. Således England, Vesttyskland, Spanien, N orge og Sverige, se Drug- 
ge: V arför utnyttjas dom stolarna så sallan som  konfliktreglerare?, Ret
færd nr. 32 1986 s. 78 ff; Aubert: Rettens Sosiale Funksjon, 1976 s. 171 
ff; Blankenburg: Der A nteil gerichtlicher V erfahren bei der A ustrag
ung sozialer K onflikte, 1976 og Kevät N ousiainen: U tnyttjas d om sto
larna som  konfliktreglerara?, Retfæ rd nr. 33 1986 s. 97ff sam t D alberg- 
Larsen: Lovene og Livet, 1994a s. 148.
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Antallet af forligte sager under domsforhandling udgør i 
hele perioden omkring 3%. I alt når altså 10-12% af samtlige 
anlagte sager frem til domsforhandling.

Tabel 2.3 Civile 1. instanssager inddel efter afgørelsesmåde

1986 1987 1988 1989 1990

I alt, nye sager 186.690 207 .574 224 .052 202 .416 167 .566

Hævede, bortfaldne, udeblevne, 166.097 186.096 202.291 180.880 147.517
forligt før domsforhandling

Forligt i retten under 6.566 6 .777 6 .554 6 .559 5 .713
domsforhandling

Pådømt efter domsforhandling 13.414 14.136 14.626 14.329 13.691

1991 1992 1993 1994 1995

I alt, nye sager 155.518 146.255 130.965 114.463 106.395

Hævede, bortfaldne, udeblevne, 136.420 128.148 112.794 95 .907 88 .488
forligt før domsforhandling

Forligt i retten under 5 .625 4 .884 4 .843 4 .652 4.411
domsforhandling

Pådømt efter domsforhandling 12.791 12.453 12.443 13.069 12.633

Af oplysninger fra Danmarks Statistik fremgår endvidere, hvor
ledes faldet i sagstallet er fordelt mellem by- og landsretter:

Tabel 2.4 Antallet a f  civile sager fordelt på byretter og landsretter

Byretter, he le  landet S& H Ø L V L To ta l

1985 180.476 - 1.230 641 182 .347

1986 185.167 - 981 542 186 .690

1987 205 .748 - 1.224 602 2 0 7 .5 7 4

1988 222 .089 - 1.329 634 2 24 .052

1989 200 .305 - 1.479 632 202 .416

1990 165.564 662 861 497 167 .566

1991 153.896 454 761 407 155 .518

1992 145.047 - 763 445 146.255

1993 129.619 474 803 543 130.965

1994 112.676 448 862 477 114.463

1995 105.062 - 844 489 106.395
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Af tabellen fremgår, at faldet i sagstallet er markant ved såvel 
byretter som landsretter. Det er næppe muligt at udlede eksak
te informationer af de relativt beskedne forskelle i den pro
centvise nedgang indbyrdes mellem retterne (70%-62% fra 
1987 til 1992).

Endelig kan det for vurderingen af udviklingen være betyd
ningsfuldt at se, om faldet i sagstallet kan beskrives i bestemte 
sagskategorier.

Tabel 2.5 Byretssager inddelt efter sagsarter3

1991 1992 1993 1994 1995

1 alt 150.042 139.865 129.619 113.124 105.062
Sager med økonomisk værdi 131.109 121.834 110.224 92.453 84.313
Boligsager 9.037 8.074 8.179 8.366 8 .064
Æ gteskabssager 3.466 3.426 3 .587 3.799 3.721
Faderskabssager 1.869 1.775 1.753 1.913 1.899
Private straffesager 53 39 44 47 60
Husdyrvoldgiftssager 259 216
Andre retssager mv. 4 .249 4.501 5.813 6.546 6 .202

Tabel 2.6 1. instanssager inddelt efter værdi

S a g e rn e s  væ rdi 1991 1992 1993 1994 1995

Under 100.000 137.622 128.086 112.458 95.123 87 .078
100 .000-200.000 3 .837 3 .574 3.470 3.269 3 .252
200 .000-500 .000 1.734 1.754 1.919 1.938 1.667
Over 500.000 479 460 576 489 430
Ialt 143.672 134.674 118.423 100.319 92 .427

Af tabel 2.5 og 2.6 fremgår, at faldet i sagstallet stort set ude
lukkende kan tilskrives fald i sager med økonomisk værdi og 
inden for denne rubrik overvejende sager med en sagsgen
stand på under 100.000 kr. Tallene giver grundlag for overve
jelser om, hvilke forhold der fremkalder fald i netop denne 
type sager.

3. Statistisk Årbog, diverse årgange, sam t M eddelelser fra Danm arks Stati
stik, 1995. Tabel 191. Den borgerlige retspleje. A fgjorte sager i 1. instans.
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2.2 Råd og nævn
Det er ikke metodisk muligt at påvise, at nedgangen i sagstal- 
let ved domstolene modsvares af en tilsvarende stigning i sags- 
tallet ved andre konfliktløsningsfora. Dog er visse fora opret
tet specielt med henblik på behandling af bestemte typer sager, 
og såvel sagsbehandlingstiden som gebyrer ved disse fora vil 
typisk være langt mindre end ved domstolene. Stadig flere råd 
bliver oprettet, nogle private, nogle offentlige og atter andre 
halvoffentlige, hvorfor en tendens til, at konflikter overflyttes 
til disse fora, bliver sandsynlig.

Området for forbrugerbeskyttelse er ét af eksemplerne på 
en overflytning af konflikter, uden at ideen om den frie mar
kedsmekanisme bliver rendyrket ubetinget. Således er visse af 
forbrugernes organisationer og klagemuligheder organiseret i 
offentligt regi, f.eks. Forbrugerombudsmanden, Forbrugerkla
genævnet og Statens Husholdningsråd. Andre er organiseret i 
privat regi med offentlig støtte som Forbrugerrådet, og atter 
andre kan være organiseret i rent privat regi som en række af 
ankenævnene, der rummer repræsentanter for de pågældende 
brancher og forbrugerne.

Det ville være ønskeligt her at bringe en opgørelse over det 
samlede antal råd og nævn. Dette er imidlertid ikke muligt.

En liste over langt de fleste eksisterende offentlige sæ rlige organer fandtes 
tidligere i V. Topsøe-Jensen: D ansk Lovregister, K øbenhavn 1944. H erud
over indeholdt tidligere Hof- og Statskalenderen oplysninger om  en del 
organer sam t deres sam m ensæ tning. Fra Statsm inisteriet blev udgivet en 
sæ rskilt publikation om  M inisteriernes kom m issioner, råd og næ vn indtil 
1982, hvor den afløstes af publikationen M inisteriernes K om m issioner og 
udvalg. Publikationen ophørte i 1985. Et forsøg via Ligestillingsrådet og 
Statsm inisteriet på at gå "b ago m " for ved hjælp af oplysninger om sam 
m ensæ tning af rådenes m edlem m er ud fra en ligelig kønsm æ ssig fordeling 
at finde oplysninger om  rådenes antal i dag har ikke givet noget resultat.
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Henvendelse til følgende offentlige (Forbrugerklagenævn) og 
private nævn (øvrige) giver et fingerpeg om udviklingen i sags- 
tallet:

1986 1907 1988 1989 1990

Forbrugerklagenævnet 3579 3334 2906 2411 2536
Klagenævnet for 419 460 480 520 457
ejendomsformidling
Ankenævnet for forsikring 1976 2274 2435 2326 2212
Ankenævnet for 3 0 1 1 2
hulrumsisolering
Ankenævnet for 26 30 22 34 31
køreundervisning
Ankenævnet for murerfaget *) 81 74 70 62 43
Pengeinstitutankenævnet **) 278 498 530
Realkreditankenævnet
Rejseankenævnet

1991 1992 1993 1994 1995

Forbrugerklagenævnet 2549 2698 2340 2514 2506
Klagenævnet for 
ejendomsformidling

402 395 363 444 430

Ankenævnet for forsikring 2196 2183 2442 2444 2497
Ankenævnet for 
hulrumsisolering

0 0 0 1

Ankenævnet for 
køreundervisning

21 24 29 26

Ankenævnet for murerfaget *) 27 38 48 51 72
Pengeinstitutankenævnet **) 622 678 711 844 607
Realkreditankenævnet 81 114 133 0
Rejseankenævnet 310 293 301 437 384
*) Nævnet er pr. 1 .2 .96  includeret i det nyoprettede Byggeriets Ankenævn. 
" )  Etableret 1. august 1900.
") Tallene foreligger ikke tilgængeli
g e pr. 15 .4.1996.



Udvikling i mønsteret fo r  konfliktbehandling -  set fra  det juridiske nærmiljø 241

Vover man herefter at sammenlægge sagstallet ved de beskrev
ne nævn, kan det samlede antal indkomne sager ved klage
nævn opgøres således:

1986 1987 1988 19B9 1990 1991 1992 1993 1994 1995

6084  6180  6192 5852 5811 6127  6390 6348 ufuldst. ufuldst.

Informationen synes utilfredsstillende, men det må erkendes, 
at den ikke giver grundlag for at antage, at der -  i alt fald i de 
her omtalte nævn -  skulle være sket en opsamling af det fal
dende sagstal ved domstolene.

Uagtet adskillige af borgernes konflikter afgøres ikke ved 
domstole, men ved nævnsbehandling, må det altså konklude
res, at det er udelukket i dag at præcisere, hvilken rolle nævns
behandlingen spiller i det samlede konfliktbehandlings- 
mønster, samt at usikkerheden vedrører offentlige såvel som 
private nævn. Selv om en del nævn ved lovgivning allerede har 
fået henlagt afgørelser af tvister mellem borgerne, og der yder
ligere er åbnet mulighed for, at nævn med denne funktion kan 
nedsættes, er der ikke umiddelbart grundlag for at antage, at 
antallet af konflikter behandlet ved nævn er steget inden for de 
seneste år. Når disse forhold sammenkædes med dommeres 
stadig voksende beskæftigelse som formænd for nævn og advo
katers udsagn om, at stadig flere sager varetages af disse orga
ner, efterlader området således en del uafklarede spørgsmål.

2.3 Voldgift
Der findes ingen offentligt tilgængelige oplysninger om antal
let af voldgiftssager, som tilsyneladende bl.a. af konkurrence- 
mæssige årsager voldgiftsinstitutterne imellem holdes util
gængelige.

Der er dog ingen tvivl om, at et betydeligt antal tvister i 
erhvervslivet mv. afgøres ved voldgift. Det er imidlertid 
muligt, at sagernes betydning mere reflekterer deres indhold 
snarere end deres antal.

Det må dog anses for sikkert, at antallet af sager behandlet 
ved voldgift set i forhold til det samlede antal borgerlige rets
sager er relativt lille. F.eks. angiver Det danske Voldgiftsinsti- 
tut de seneste 3-4 år at have haft ca. 30 sager årligt.
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.adige forlydender om stigning i voldgiftssager synes dog 
ærdige, bl.a. på grund af en international stigning i kön

nen tbaserede tvister, hvor hovedreglen i mange fortrykte kon
trakter er voldgift.

2.4 Alternativ konfliktløsning
Ifølge sagens natur er det en umulighed blot at anslå antallet 
af konflikter behandlet ved alternative fora, som alle er af pri
vat karakter. Ud fra den voksende faglige interesse for disse 
fora er der dog grund til at tro, at sagstallet også for denne 
kategori må være stigende.

Denne interesse har givet sig udslag i en mangfoldighed af 
initiativer, hvoraf nogle her skal nævnes. I 1993 oprettede en 
gruppe advokater "Dansk Forligsnævn" med det formål at 
"oprette, organisere og administrere et fast center for Mediati
on i civile og offentligretlige sager". Nævnets ønske er at arbej
de med mægling ud fra et koncept som beskrevet i denne 
afhandlings Kapitel 4. Endvidere "opererer" det engelske fir
ma ADR Net International med henblik på at sælge forligs- 
mæglingskonceptet til danske advokatfirmaer.

Også voldgifts"branchen" har udvidet formerne for kon
fliktløsning. I 1993 vedtog Voldgiftsnævnet for bygge- og 
anlægsvirksomhed f.eks. regler om "foregreben tvisteløsning", 
hvorefter parterne i en entrepriseaftale i enighed kan anmode 
Voldgiftsnævnet om at udpege en bedømmer til at fremkom
me med en tilkendegivelse om tekniske, økonomiske, admini
strative eller juridiske spørgsmål, der opstår imellem parterne. 
Parterne kan indgive fælles eller separate anmodninger samt 
en kort redegørelse for de spørgsmål, der ønskes bedømt. 
Bedømmeren, som ifølge § 7 ikke skal søge at mægle mellem 
parterne, afslutter sit hverv med en mundtlig tilkendegivelse, 
som ikke har nogen betydning for eventuelle retslige afgørel
ser og heller ikke for parternes retsstilling i øvrigt (§10).

Advokatrådets Retshjælpsudvalg samt Fagudvalget for 
Familie/arveret har endvidere udtrykt interesse for ADR. 
Ligeså Småsagsudvalget under Justitsministeriet. Endvidere er 
iværksat kursusvirksomhed i mægling inden for Advokatrå
dets rammer.

De alternative konfliktløsningsmetoder er tillige ved at vin-
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de indpas også i kontrakter, hvor det offentlige er part. Således 
indeholder Statens Standardkontrakter for standardiserede 
edb-systemer samt Statens Standardkontrakt for edb-totalleve- 
rancer (samtidig anskaffelse af maskinel og standardudviklet 
programmel) bestemmelser herom.

I begge disse kontrakters pkt. 12 stk. 3 fastslås, at en part kan anm ode om  en 
afgørelse af en uenighed om, hvorvidt kravene til driftseffektivitet og/eller 
svartider er opfyldt i en bestem t periode. A fgørelsen træffes a f en  uvildig 
sagkyndig, der efter anm odning udm eldes af D ansk D ataforening. D en sag
kyndige afgør herefter spørgsm ålet -  herunder størrelse af afvigelsen -  en de
ligt og bindende  for begge parter. Den sagkyndige vil typisk ikke have nogen 
ju rid isk  uddannelse.

Egentlige mæglingsklausuler er de seneste år set i danske kon
trakter, også hvor det offentlige er part, dog nok fortrinsvis 
hvor medkontrahenten er udenlandsk.

Eksem pelvis indgik U N I-C, repræ senteret af K am m eradvokaten i 1993 en 
aftale med det am erikanske firma Cray om  levering af en com puter til en 
væ rdi af 30 m io kr. K ontrakten indeholdt en klausul, hvorefter parterne i 
tilfæ lde af uoverensstem m else skal søge denne løst i m indelighed ved 
m æ gling. Lykkes dette ikke inden 6 uger, efter at uoverensstem m elsen er 
m eddelt den anden part, er hver af parterne berettiget til at kræve uover
ensstem m elsen afgjort endeligt ved voldgift.

Med den voksende internationale samhandel vil udviklingen 
på internationalt plan tillige give et fingerpeg om, hvorledes 
en del danske parter vil få konflikter behandlet.

På europæisk  plan findes der i det m indste ét egentligt A D R-institut, nem lig 
det engelske C enter for D ispute Resolution (CEDR). Instituttet er en uaf
hæ ngig organisation, der støttes af industrien og en ræ kke rådgivere/pro
fessioner. H erudover kan der ved siden af IC C 's arbejde som  voldgiftsdom 
stol hentes bistand til ADR, eksem pelvis i form  af udpegning af m æ gler(e) i 
D et Internationale H andelskam m er i Paris. Endvidere har Den Europæ iske 
Industriorganisation (U N ICE) over for Europa K om m issionen i m arts 1993 
givet udtryk for, at A D R er udbredt i hele Europa, og at det er selve syste
mets velfungerende ad hoc karakter, der indebæ rer, at der ikke findes flere 
egentlige A D R-institutter.

En særegen form for alternativ konfliktløsning i form af "rent
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a judge", hvilket vil sige, at (oftest) en pensioneret dommer 
anmodes om at træde ind i sagen og afgøre denne ud fra retli
ge principper, er efterhånden et velkendt fænomen i USA. 
(Ordningen har vist sig så rentabel for dommerne, at flere har 
ønsket at fratræde deres offentlige stilling i utide for at kunne 
fungere som privatdommere).

Sammenlignelige foranstaltninger findes overraskende nok 
tillige her i landet, idet en advokat under interview4 gav 
eksempler på, hvordan han "i stedet for at lade en uerfaren 
dommer træffe afgørelse på et område, jeg har beskæftiget mig 
med i mange år", flere gange de seneste år sammen med mod
partens advokat var enedes om at forelægge sagen for en erfa
ren tredie advokat og lade denne udtale sig om sit syn på 
sagen. Udtalelsen var alene vejledende, men havde i de tilfæl
de, hvor denne fremgangsmåde var forsøgt, løst problemet, og 
retssag var undgået.

Med henblik på løsning af konflikter, der ikke kan eller 
(endnu) ikke er defineret retligt, er endvidere i Danmark i 
foråret 1994 dannet Center for Konfliktløsning, som tilbyder 
kursusvirksomhed, uddannelse og medvirken til løsning af 
enhver type konflikt ud fra en ikke-voldelig og eksplicit etisk 
tilgang. Tilsvarende centre er de seneste år skudt frem mange 
steder i verden, f.eks. Den Transnationella Stiftelsen för Freds- 
och Framtidsforskning i Lund (TFF) og Center for Conflict 
Resolution i Bradford.

2.5 Foreløbig sammenfatning
Det er muligt på det foreliggende grundlag at dokumentere en 
kraftig nedgang i sagstallet ved de almindelige domstole, men 
ikke muligt tilsvarende at fastslå, at nedgangen modsvares af 
opgang i anvendelsen af andre fora. Antagelsen heraf har ale
ne karakter af formodninger, som underbygges af udtalelser 
indhentet ved temadage,5 interview samt den utvivlsomt øge-

4. Jfr. Bilag 2.
5. Tem adag om  retssikkerhed og konfliktløsning i civile sager afholdt af 

A dvokatsam fundet og Den danske D om m erforening 15.11.1994 sam t 
m øde i H øjesteret 20.1.1995 om løsning af tvister m ellem  erhvervs
virksom heder.
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de interesse for alternativ konfliktløsning som beskrevet i 
afsnit 2.4. Informationerne synes at antyde ikke blot en be
vægelse i sagsmængde fra domstole til andre fora, men tillige 
en ændring i konflikt behandlingen og dermed i konfliktbegre- 
bet.6

3. Procesbegrænsende ændringer i lovgivning 
og praksis
Stramning af de økonomiske vilkår for procesførelse vil natur
ligt kunne forventes at medføre et tilsigtet fald i sagstallet. 
Også andre foranstaltninger, f.eks. vedrørende selve sagsbe
handlingen kan imidlertid have såvel et procesbesparende for
mål som funktion.

I det følgende vil blive beskrevet områder, der vedrører pro
cesparternes økonomi samt øvrige forhold inden for retsplejen, 
som skønnes at kunne have betydning for overvejelser om et 
muligt sagsanlæg. Undersøgelsens formål er altså at under
søge mulige årsager til faldet i sagstallet indenfor det juridiske 
nærmiljø.

Beskrivelsen danner samtidig grundlag for overvejelser om, 
i hvilket omfang nedgangen i sagstallet må anses for tilsigtet 
som led i en overordnet styring med henblik på privatisering 
af domstolenes konfliktløsningsfunktion.

3.1 Økonomi
3.1.1 Retsafgifter mv.
Ved lov nr 330/1989 om ændring af lov om retsafgifter gen
nemførtes den seneste regulering af retsafgifterne, hvorefter 
retsafgiften for sager, der vedrører penge eller penges værd for
højedes fra 300 kr. (fastsat i 1984) til 500 kr samt 1% af det over
skydende beløb, dersom sagsgenstanden overstiger 6.000 kr.

Samtidig indførtes som noget nyt en berammelsesafgift, 
hvorefter der ved sagens berammelse skal betales en afgift på 
1/5 af den allerede betalte afgift. Denne afgift bortfalder dog, 
dersom sagen bortfalder senest 6 uger før berammelsestids- 
punktet.

6 . Herom henvises til kapitel 16.
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1 1984 indførtes en særlig tinglysningsafgift på 400 kr. (Rets- 
afgiftslovens § 41 a-e), som senest blev forhøjet pr. 29.12. 1991 
til 700 kr. pr. dokument.

Hensigten med retsafgiften var oprindelig i vid 
udstrækning at fungere som en passende godtgørelse for de 
udgifter, de forskellige retsskridt påfører staten. Ved senere 
forhøjelser af retsafgifterne anførtes, at hensigten var gennem 
afgifter at tilskynde til "en rimelig brug" af retsvæsenet, her
under at undgå, at småsager blev indbragt for domstolene, 
eller for så vidt angår berammelsesafgiften indført i 1989 at til
skynde folk til indgåelse af tidligt forlig. Herudover er anført 
årsager af mere omkostningsorienteret karakter, for så vidt 
angår tinglysningsområdet at opnå kompensation for udgifter 
i forbindelse med indførelse af edb, og endelig generelt fiskale 
hensyn.

Til sammenligning er behandling af klage for nævn eller råd 
almindeligvis gratis eller i det mindste meget billigt. Eksem
pelvis betales ved klage til ankenævnet for forsikring et gebyr 
på 100 kr., som tilbagebetales, hvis ankenævnet ikke kan 
behandle sagen, eller hvis nævnets afgørelse giver klageren 
helt eller delvis medhold i klagen. Endvidere indeholder 
retsafgiftsloven særlige regler for forbrugersager, idet lovens § 
9 bestemmer, at der ikke svares afgift af en sag, der oversendes 
fra retten til Forbrugernævnet eller et klage- og ankenævn, 
som er godkendt af Forbrugerklagenævnet.

Det kan være vanskeligt at vurdere omkostninger ved vold
giftsbehandling set i forhold til domstole.

Typisk vil advokathonorarer anvendes som udgangspunkt 
for salærberegning til voldgiftsdommerne. I større sager 
beregnes ofte 1,5 gange takstmæssigt advokatsalær for proce
durer til deling mellem 3 voldgiftsdommere. Er sagsgenstanden 
f.eks. på 30 mio kr., vil alene retsafgiften ved domstolene ud
gøre i alt 360.000 kr.7 Ved en voldgiftsdomstol kan der, uagtet 
der skal betales honorar til 3 dommere, opnås en del voldgift 
for dette beløb. Herudover kan selve sagsbehandlingen spare 
penge, jfr. nedenfor pkt. 3.2.3.

I betragtning af klager over lange sagsbehandlingstider ved

7. Ca. 1% af sagsgenstanden + ca. 0,2%  i beram m elsesafgift.
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domstolene og derpå følgende påstande om manglende res
sourcer kan det være interessant at se på forholdet mellem ind
tægter og udgifter ved disse.

I Forslag til lov om retsafgifter (3. oktober 1968) sp. 3768 
oplyses, at udgifterne til den borgerlige retspleje i finansåret 
1968/69 skønnedes at ville andrage 40 mio kr., medens retsaf
giften -  selv efter de forhøjelser, som 1969 Retsafgiftsloven 
indebar -  alene forventedes at ville indbringe 25-26 mio kr. 
Siden hen har tallene ændret sig voldsomt.

Af Justitsministeriets konto på finansloven for 19949 frem
går, at retsafgifterne indbragte 365 mio kr. set i forhold til de 
samlede udgifter ved retsvæsenet (inkl. byggeri, retshjælp, fri 
proces mv.) på ca. 1,1 mia kr. Umiddelbart ligner retsvæsenet 
altså en underskudsforretning, som imidlertid bliver ændret til 
et klækkeligt statsligt overskud, dersom tinglysningsafgiften 
medregnes. Tinglysningsafgiften, der som nævnt sidst pr. 
2.9.1991 blev forhøjet til 700 kr. pr. dokument, fremgår ikke af 
Justitsministeriets konto på finansloven, fordi afgiften af prak
tiske grunde berigtiges ved stempelmærker. Tinglysningsafgif
ten plus anden stempelafgift (skøde) er anslået til 3,9 mia kr. på 
finansloven for 1995.10 De samlede indtægter andrager således 
tre gange så meget som domstolenes samlede driftsudgifter.11

Til sammenligning kan tjene, at gebyrindtægter ved Forbru
gerklagenævnet, der behandler borgerlige retstvister ligesom 
domstolene, kun udgør godt 1% af udgifterne ved nævnet12, 
jfr. om nævn og råd nedenfor.13

For så vidt angår effekten ved den tiltagende brugerbetaling

8. Jfr. forslagene med bem æ rkninger, Folketingstidende 1968/69 T illæ g 
A sp. 353-454 sam t sp. 801-16.

9. Finanslov 1994, § 11.22.03.
10. Finanslov 1995, § 38.16.01.
11. Forholdet m ellem  indtæ gter og udgifter ved dom stolene er tidligere 

om talt af N .C. Bitsch, G rus i retsm askineriet, i Festskrift til Laurits 
R inggaard, K øbenhavn 1989 s. 43-57 og Kurt H aulrig, D om stolene og 
Justitsm inisteriet, i Lov og Ret 1992 nr. 10.

12. N .C. B itsch 1989 s. 52.
13. Se i det hele Vibeke Vindeløv: Civil K onfliktløsning i D anm ark -  et 

privatiseringsprojekt?, i Lin A drian m.fl.: Ret og Privatisering, K øben
havn 1995 s. 19-41.
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var hensigten med berammelsesesafgiften som nævnt at til
skynde folk til at indgå forlig på så tidligt et tidspunkt, at tids
punktet for en berammet domsforhandling kunne stilles til 
rådighed for en anden sag. Afgiften har imidlertid så vidt 
vides ikke haft den tilsigtede effekt, idet den ikke har ændret 
på tendensen til, at parterne indgår forlig umiddelbart før 
domsforhandlingen. Afgiften har derfor stort set alene været 
til gavn for statskassen.

I Rigsrevisionen forstås ved formålsbestemte afgifter opkræv
ning af beløb, der skal gå til et særligt formål, og som, uanset 
hvordan betalingen behandles i lovgivningen, kan dække over 
afgifter, formålsbestemte afgifter og også kommercielle beta
lingsordninger. Ved gebyrer forstås betaling af et normalt min
dre beløb for en enkeltstående ekspedition, uanset benævnel
sen. I virkelighedens verden bliver begreberne afgifter, gebyrer 
og skatter imidlertid ofte anvendt i flæng. Retsafgifterne, som 
er uden sammenhæng med udgifterne til domstolene, må iføl
ge Rigsrevisionens definitioner betragtes som skatter og altså 
ikke som brugerbetaling,14 hvilket forholdet mellem indtægter 
og udgifter ved domstolene til fulde bekræfter.

3.1.2 Fri proces
Den, der har fået fri proces, er fritaget for at betale vederlaget 
til sin advokat, retsafgifter, omkostninger i forbindelse med 
syn og skøn m.v., jfr. Rpl. § 332. Omkostningsspørgsmålet i 
øvrigt afgøres ifølge §§ 333-34 ved dommen. Er sag anlagt, og 
afsluttes sagen med forlig, ændrer dette principielt ikke 
omkostningsspørgsmålet, idet statskassen indtræder i benefi- 
ciantens eventuelle krav på at få sine sagsomkostninger dæk
ket af modparten.15

14. Jfr. Peter Christensen, O pkræ vning af gebyrer mv., i Peter Blum e og 
H anne Petersen (red.): Retlig Polycentri, K øbenhavn 1993, s. 349-365.

15. Jfr. Bet. 404/1966 om  æ ndring af reglerne om fri proces mv. s. 36, 
hvori det hedder, at "... det forhold, at der er m eddelt fri proces ... 
ikke i sig  selv (bør) føre til, at m odparten stilles anderledes og i reali
teten bedre, end hvis han stod over for en part, hvem  der ikke var 
m eddelt fri p roces", U fR 1977 s. 360 sam t A. Grathe: Forligsm æ ssig 
afgørelse af sager, hvori der er givet fri proces, U fR 1979B s. 64-67.
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Fri proces gives normalt ikke i sager om forretningsmellem- 
værender, eksempelvis inkassosager16 eller injuriesager.

For så vidt angår nævnsbehandling er reglerne lige så nuan
cerede, som nævnene er mangfoldige. Retsplejeloven indehol
der særlige regler om forbrugersager i § 335a, hvorefter der 
bl.a. kan bevilges fri proces til behandling af en sag i et af For
brugerklagenævnet anerkendt klage- eller ankenævn, dersom 
de økonomiske betingelser i øvrigt er opfyldt, samt § 361 om 
rettens videresendelse af en forbrugersag til forbrugerklage
nævnet eller et klage- eller ankenævn, der er godkendt af For
brugerklagenævnet.

Der er ikke mulighed for fri proces til advokatbistand til 
henvendelse til Patientklagenævnet,17 som er et offentligt 
organ.

For atter andre organer, som f.eks. landboforeningerne18 
eller responsumudvalget for økonomikonsulenter19, som er 
private organer med såvel rådgivnings- som konfliktløsnings- 
funktioner, vil det ej heller være muligt for en part at få betalt 
advokatbistand.

Almindeligvis kan forholdene vedrørende fri proces og kla
gebehandling ved råd og nævn sammenfattes derhen, at fri pro

16. Jfr. Bet. nr 404/1966 s. 15.
17. O prettet i henhold til lov nr. 397 af 10. juni 1987 m ed senere ændrin- 

ger.
18. Landboforeningerne er private interesseorganisationer, hvis form ål er 

at virke til landbrugets frem m e gennem  fagligt oplysningsarbejde og 
ved varetagelse af landbrugets erhvervsøkonom iske interesser. På 
v isse steder, som  f.eks. A abenraa A m ts Landboforening (oprettet 
1851), dæ kker foreningen et amt, andre steder dæ kker foreningen 
m indre lokalom råder, som  f.eks. Roskildeegnens Landboforening 
(oprettet i 1977). A ntallet af landboforeninger er i alt 122 m ed ca.
80.000 m edlem m er. Som  øverste organ i pyram iden findes De sam le
de D anske Landboforeninger, A xelborg, som  ikke er konfliktløsende 
instans i denne sam m enhæ ng, (Kilde: Landbrugsårbog, Det Kgl. dan
ske Landhusholdningsselskab, Jordbrugsforlaget, 1990).

19. Ø konom ikonsulenternes forenings form ål er ifølge vedtæ gterne at 
varetage fæ lles faglige og økonom iske interesser sam t at hæ vde og 
udvikle standens faglige standard. Form ålet søges frem m et gennem  
en m ellem  D ansk A gronom forening og Ø konom ikonsulentem es For
ening indgået sam arbejdsaftale.
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ces forudsætter, at klageorganet har hjemmel i lov eller anden 
bemyndigelse (fra Forbrugerklagenævnet). Omvendt giver ikke 
alle klagenævn med hjemmel i lov grundlag for fri proces 
(f.eks. Patientklagenævnet).

For så vidt angår voldgiftssager kan der almindeligvis ikke 
gives fri proces for en voldgiftsret, jfr. Rpl. § 331.20

3.1.2.1 Økonomiske betingelser
De gældende regler om fri proces i Rpl. kap. 31 blev indført 
ved lov nr. 253 af 4. juni 1969 og blev væsentligt ændret ved lov 
nr. 420 af 13. juli 1988. 1969-loven er baseret på Bet. nr. 
404/1966 og 1988-loven på Bet. 1113/1987.21-22

20. H. K allehauge antager i N ogle bem æ rkninger om  fri proces, U fR 
1973B s. 161, at fri proces i voldgiftssager er udelukket.

21. Bet. 1113/1987 om  advokatretsh jæ lp, fri proces og retsh jæ lpsforsik
ring.

22. A llerede Danske Lov indeholdt bestem m elser m ed henblik på at vare
tage de uform uendes tarv i retstvister, DL 1-9-12, hvorefter prokura
torer i købstæ derne skulle føre disse sager uden honorar sam t 1-9-15, 
hvorefter prokuratorer uden for købstæ derne var form ent adgang til 
at føre sagerne, som m åtte føres enten af parten selv eller af en i birket 
bosat person bistået a f øvrigheden. Fr. af 14. nov. 1712 (senere æ ndret 
ved Fr. a f 24. ju li 1789) indeholdt bestem m else om  Beneficium  pau- 
pertatis, hvor fattigdom  var kriteriet for retshjæ lp, mens C anc.-Pro- 
m em oria a f 6. april 1793 indeholdt bestem m else såvel om  Beneficium  
Paupertatis som  om  Processus gratuiti, hvor sagens karakter var 
afgørende. V irkningen af d isse to form er for retshjæ lp var den sam m e. 
Ved Kgl. Resolution af 4. ju li 1800 blev kom petencen til at bevilge fri 
proces delegeret til kancelliet, der fik bem yndigelse til at bevilge beg
ge form er. Ved Fr. af 23. m arts 1827 bem yndiges am terne til at afgøre 
ansøgninger om  fri proces i 1. instans. O m  praksis i m idten af det 19. 
århundrede m ed hensyn til fri proces indeholder en skrivelse af 30. 
juli 1858 fra Justitsm inisteriet til hertugdøm m et Slesvig udførlige 
oplysninger, bl.a. at beneficiet kunne m eddeles i alle instanser og i alle 
arter af sager, for så vidt der ikke ad anden vej m åtte væ re draget 
om sorg for, at parten fik fornøden retshjælp. Beneficiet om fattede 
"Fritagelse for Erlæ ggelse af Retsgebyrer og Fritagelse for Brug af 
stem plet P apir under Sagens Førelse, sam t T ilsikring af retskyndig 
A ssistance for Parten, uden at der derfor paadrages ham  nogen 
O m kostninger." Ved lov nr. 55 af 24. m aj 1879 blev der gennem ført 
æ ndrede regler om salæ r og erstatning for udlæg til advokater for 
udførelse af beneficerede sager, således at der efter påstand skulle til



I de administrative forskrifter, der blev udstedt i forbindel
se med ændringen af retsplejeloven ved lov nr. 253 af 4. juni 
196923 blev de økonomiske betingelser for at opnå fri proces 
knyttet til "sygekassegrænsen" suppleret med krav til den li
kvide skattepligtige formue samt tillæg for hjemmeboende 
børn. Denne henvisning til sygekassegrænsen indebar, at der i 
takt med ændringerne heraf skete en løbende og automatisk 
justering af de økonomiske betingelser for fri proces.24

1 1963 lå 85% af befolkningen under 18 år under sygekasse
grænsen25 og var som sådan ud fra økonomiske betragtninger 
berettiget til fri proces.26
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læ gges advokaten et efter hans arbejde afpasset salæ r uden hensyn 
til sagens udfald. (Siden Fr. a f 24. okt. 1806 havde underretsprokura- 
tor enten kunnet få salæ r hos m odparten eller hos det offentlige. Ved 
O verretten  og H øjesteret blev der kun tillagt prokurator salæ r, hvis 
den part, for hvilken han var beskikket, vandt sagen. A dvokaten  var 
berettiget til at få de ham  tilkendte beløb udbetalt a f det offentlige, 
selv om  det blev pålagt m odparten at udrede disse. D et offentlige 
indtrådte i så fald i advokatens ret. Ved lov nr. 41 a f 1. m arts 1861 
b lev der truffet bestem m else om, at de det offentlige påhvilende 
udgifter ved m eddelelse om  fri proces skulle  afholdes af statskassen . 
K om petencen til at m eddele fri proces i 1. instans blev ved lov nr. 300 
af 30. ju n i 1922 § 33 også for så v idt angår land sretssager henlagt til 
am tm anden, i K øbenhavn O verpræ sid iet. Om  de historiske forhold  i 
øvrigt se i detaljer bl.a. F.T. H urtigkarl: Den d anske og N orske Pri
vate Rets første G runde, K øbenhavn 1820, 4. Del, 1. Bind; H.C. 
Ø rsted: H aandbog, Bind 1 ,1822 s. 559; F.T. A lgreen-U ssing: R escript- 
sam ling, 1858 s. 225-237 sam t Betæ nkning nr. 404/ 1966 om  æ nd ring 
af reg lerne om  fri proces og organisationen af den vederlagsfri rets
hjæ lp.

23. Bkg. nr. 563 af 19. dec. 1969.
24. Bet. 1113/1987 s 33.
25. Bet. 404/1966 s. 14.
26. 1 1974 var "sygekassegræ nsen " i hovedstadsom rådet en årlig indtæ gt 

på 75.100 kr. for forsørgere og 56.300 kr. for ikke-forsørgere, m edens 
det i det øvrige land var 66.500 kr. for forsørgere og 49.900 kr. for ikke- 
forsørgere. H ertil skulle lægges 9.750 kr. for hvert barn under 16 år, jfr. 
Bkg. 20 af 14. jan. 1974 om  æ ndring af indplacering i forsikringsgrup- 
per efter indtæ gtsforhold.
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Pr. 1. april 1976 ophæ vedes "sygekassegræ nsen ", og forsikringsforholdet 
blev herefter gjort valgfrit og uafhængigt af indtæ gtsforhold. Den 1. d ecem 
ber 1978 blev de økonom iske betingelser for fri proces efter forslag fra Ju 
stitsm inisteriet fastsat således, at en forsørger var berettiget til fri proces ved 
en skattepligtig indkom st på 110.000 kr. og 83.000 kr. for ikke-forsørgere 
m ed tillæg på 15.000 kr. pr. barn under 16 år. Det skønnedes, at den pågæ l
dende justering ville m edføre, at 70-75%  af befolkningen ultim o 1978 ville 
opfylde de næ vnte økonom iske betingelser for fri proces.27 D en 1. janu ar 
1981 ved Bkg. nr. 573 af 17. dec. 1980 indførtes socialindkom stbegrebet, som  
efter bekendtgørelsens § 2 stk. 1 bestem te, at fri proces i alm indelighed ikke 
skulle m eddeles, hvis ansøgerens socialindkom st oversteg 110.000 kr. for 
forsørgere, og 83.000 kr. for ikke forsørgere med tillæg på 15.000 kr. for børn 
under 18 år, svarende til den tidligere "sygekassegræ nse". U ltim o 1980 skøn
nedes ca. 2/3 af befolkningen at opfylde disse betingelser.

I den efterfølgende periode omfattedes en fortsat faldende del 
af befolkningen af adgangen til fri proces. Således skønnedes 
ca. 45% af befolkningen i 1984 at opfylde de økonomiske betin
gelser for fri proces på grundlag af indtægten for 1982 (social
indkomst 1984), i 1986 ca. 1/3.28

På den baggrund foretoges efter forslag i Bkg. nr. 457 af 
28.7.1988 en opskrivning af de økonomiske grænser fra 1980, 
således at igen godt 60% af befolkningen skulle opfylde betin
gelserne for fri proces.29 Ændringen trådte i kraft den 15. 
august 1988. Beløbene er siden reguleret ca. 1 gang årligt. Pr. 1. 
januar 1995 er indtægtsgrundlaget 180.000 kr. for enlige og
228.000 kr. for ægtefæller eller samlevende.30

Som det fremgår af betænkning nr. 1113/1987, var hensigten 
med de ændrede økonomiske grænser at opnå en række væ
sentlige forbedringer af befolkningens adgang til retshjælp i 
bred forstand.31

Udvalget lagde således vægt på, at forslagene om forhøjelse 
af de økonomiske grænser skulle ses i sammenhæng med en

27. Jfr. aktstykke af 10. novem ber 1978 fra Justitsm inisteriet, Folketingsti
dende 1977-78, tillæg B, sp. 838-39 sam t Bet. 1113/1987 s. 35.

28. Bet. 1113/1987 s. 36.
29. Bet. 1113 1987 s. 40.
30. Jfr. Bkg. nr. 1015/1994 om  fri proces.
31. Jfr. Bet. 1113/1987 s. 17.
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samlet reform af retshjælpsområdet.32 Ordningerne sigtede 
ligesom en række andre ændringer inden for disse retshjælps- 
former mod at lette og forbedre befolkningens adgang til rets- 
hjælpssystemet. Der gælder samme økonomiske betingelser 
for at være berettiget til offentlig retshjælp som for at kunne 
opnå fri proces.33,34

Ud over ændrede beløbsgrænser medførte lovændringen, at 
retshjælpsforsikring blev gjort til den primære sikring mod 
procesudgifter, idet en bevilling til fri proces alene skal dække 
de omkostninger, der ikke er dækket af en eventuel retshjælps
forsikring eller anden forsikring.35, 36 Samtidig har sammen
koblingen den konsekvens, at fri proces skal ansøges, for at

32. Se i øvrigt om  den vederlagsfri retshjæ lp Bet. 404/1966, side 62-65, 
side 69, 71 75. Æ ndringen af Rpl. § 135 (nu § 128) blev gennem ført ved 
lov nr. 253 af 4. juni 1969, og med hjem m el i denne bestem m else 
udsendte Justitsm inisteriet Bkg. nr. 562 af 19. dec. 1969 om  retshjæ lp 
for ubem idlede, som  senere blev æ ndret ved Bkg. nr. 125 af 30. m arts 
1978. Bekendtgørelsen blev afløst a f Bkg. nr. 103 af 16. m arts 1979 om 
offentlig retshjæ lp ved advokater, som  igen blev erstattet af Bkg. nr. 
574 af 17. dec. 1980.

33. Jfr. § 128 stk. 1 som  æ ndret ved lov. nr. 420 af 13. ju li 1988 og § 2 i Bkg. 
nr 867 af 18. dec. 1989, hvori der med hjem m el i Rpl. § 128 stk. 3 og 4 
blev fastsat regler om  offentlig retshjæ lp ved advokater.

34. R etshjæ lpsproblem er er i øvrigt om talt i en ræ kke artikler i Juristen 
1972: N iels Pontoppidan: Svensk forslag til reform  af den offentlige 
retshjæ lp (s. 1-11); N iels K jølbye: Retshjæ lp i støbeskeen (s. 12-19) og
H. Krag Jespersen: Retshjæ lp -  v isioner og hverdag (s. 20-44).

35. Lov nr. 420 1988 § 2 stk. 2: "Fra lovens ikrafttræ den dæ kker rets
h jæ lpsforsikringer egne sagsom kostninger, såfrem t forsikringstage
ren har fri proces. Eksisterende policer behøver ikke at forsynes med 
påtegning herom . Forsikringstageren kan ikke opsige forsikringsafta
len på grund af en forhøjelse af præ m ien, der alene er begrundet med 
æ ndring af forsikringen, der alene følger af 1. pk t."
A nsøgeren om  fri proces skal allerede i ansøgningen oplyse, om  han 
er dæ kket af en retshjæ lpsforsikring og i bekræ ftende fald m eddele 
selskabets navn og policenum m er, jfr. Bkg. nr. 868 af 18. dec. 1989 § 9 
stk. 3. Forholdet til forsikringsdæ kning bør væ re afklaret senest i for
bindelse med rettens om kostningsfastsæ ttelse, jfr. Bet. nr. 1113/1987 
s. 122 f. N år der foreligger fri proces, dæ kker retshjæ lpsforsikringen 
uden selvrisiko, jfr. § 2 stk. 2 i loven af 1988 og FT 1987-88 (2. sam l.) 
tillæ g B sp. 95-98. Se endvidere G om ard 1994 s. 506.

36. O m  forsikringer se i øvrigt nedenfor pkt. 3.1.3.
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retshjælpsforsikringen træder i kraft, medmindre parten ikke 
opfylder de økonomiske betingelser for fri proces. Kun i disse 
tilfælde bliver retshjælpsforsikring bevilget uden om fri pro
ces-systemet.

Ved afgørelsen af, om der skal meddeles fri proces, skal der 
ud over konstatering af, at de økonomiske betingelser er 
opfyldt, tages hensyn til muligheden for at få sagen behandlet 
af Forbrugerklagenævnet eller et klage- eller ankenævn, der er 
godkendt af Forbrugerklagenævnet.37

Som det fremhæves i bekendtgørelsen, medfører dette, at 
"muligheden for en mere hensigtsmæssig nævnsbehandling 
(herved) bliver () et væsentligt moment ved statsamtets skøn 
over processens rimelighed".

Statsamternes årsstatistikker angiver ikke, hvor mange an
søgninger, der måtte være blevet afslået med henvisning til 
konfliktens behandling i godkendt ankenævn, men 4 adspurg
te statsamter fra forskellige dele af landet samt Civilretsdirek- 
toratet oplyser, at kun meget få sager afvises med den begrun
delse.

3.1.3 Retshjælpsforsikringer
Til private ansvarsforsikringer (familieforsikringer), motorkø- 
retøjsforsikringer og parcelhusforsikringer er der i dag knyttet 
en retshjælpsforsikring.

Disse forsikringer dækker den sikredes egne omkostninger, 
herunder advokathonorar i retstvister, der indbringes for dom
stolene, en voldgiftsret eller afgøres ved et udenretligt forlig. 
Omkostningerne til modparten dækkes, hvis tvisten har været 
indbragt for domstolene eller en voldgiftsret. Ved udenretligt 
forlig dækkes omkostningerne kun efter forudgående aftale 
med selskabet. Dette gælder også for retsforlig, medmindre 
sagsomkostningsspørgsmålet er afgjort ved retten. Tvister, der 
behandles ved klagenævn eller lignende organer, er kun 
omfattet, hvis tvisten behandles af vedkommende nævn efter 
henvisning fra en domstol.38

Undtaget fra dækningen er skatte- og afgiftssager samt

37. Bkg. 960/1991 § 8 .
38. Gom ard 1994 s. 510.
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sager, der står i forbindelse med den sikredes erhvervsudøvel
se, herunder inkassosager. Som nævnt er retshjælpsforsikrin
gen i forhold til offentlig bevilling af fri proces blevet gjort til 
den principale dækning.

Retshjælpsforsikringen dækker pr. 1. juni 1993 pr. forsik- 
ringsbegivenhed op til 75.000 kr inkl. moms. Hvis sagen appel
leres, gælder det nævnte maksimum for den samlede behand
ling. Har den sikrede fri proces, skal der ikke betales selvrisi
ko.39 Selvrisikoen andrager ellers nu minimum 5.000 kr, som 
ikke forøges ved en eventuel appel.

Retshjælpsforsikringen lever ikke op til de umiddelbare for
ventninger om stigninger i sagstallet. Af Forsikringsoplysnin- 
gens årsstatistikker fremgår, at der over de seneste 5 år nok er 
sket en mindre stigning i de bevilgede beløb (oplysninger om 
ansøgningernes antal findes ikke), men det fremhæves fra For- 
sikringsoplysningen, at stigningen langtfra er så stor som for
ventet.40

I særdeleshed på området for bygningsforsikringer er der 
sket et fald, hvilket sandsynligvis dels hænger sammen med 
en skærpet praksis hos domstolene, hvorefter mangler ved fast 
ejendom kun giver forholdsmæssigt afslag, dersom mangelens 
værdi udgør mindst 5-7% af købesummen, dels afmatning i 
det almindelige hussalg.

3.1.4 Advokatsalærer
Også andre udgifter end retsafgifter, herunder advokatsalærer, 
belaster parternes økonomi. I foråret 1991 foreslog Advokatrå
det den hidtil seneste forhøjelse af bundgrænserne for inkasso- 
og proceduresalærer. Salærerne var sidst reguleret i 1987.

Forhøjelserne rammer småsagerne hårdest. Eksempelvis 
afføder en sagsgenstand på 2.000 kr. herefter et proceduresalær 
på 4.500 kr. mod tidligere 2.500 kr., og et inkassosalær (ved 
pantesikret fordring) på 800 kr. + 5% mod 610 kr. + 5% i 1987.

Først i foråret 1992 accepterede Dommer foreningen denne

39. Jfr. Peter H erskind: R etsh jæ lpsdæ kning trods "b ag ate l-a fslag ", i 
A dvokaten 1991 s. 59f.

40. Det bør i denne forbindelse næ vnes, at også A nkenæ vnet for Forsik
ring har haft et fald i sagsantallet.
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forhøjelse, som således har været vejledende siden maj 1992.41 
Advokatkontorer holder sig imidlertid sjældent til de vejle
dende takster, idet det er almindeligt at lade sig betale på time
basis. På større advokatkontorer ligger honoraret pr. 1.11.95 fra 
500 kr. i timen for yngste fuldmægtig til 2.300 kr. pr. time for en 
seniorpartner.

Forskellen på den betaling, som advokaten vil kræve fra sin 
klient, og det honorar, der kan forventes, såfremt sag føres ved 
retten, er derfor af en sådan størrelsesorden, at det vil kunne 
afholde enten klienten fra at gennemtvinge sit krav og/eller 
advokaten fra at anbefale klienten sagsanlæg. Sagsgenstanden 
skal op i størrelsesordenen mindst 40.000 kr., for at en advokat 
skal få sit honorarkrav dækket, og/eller det kan betale sig for 
parten at føre sag ved domstolene.

3.2 Forhold ved sagsbehandlingen
Også forhold af ikke-økonomisk art, som i højere grad ved
rører sagsbehandlingen ved domstolene, kan have indflydelse 
på sagstallet.

3.2.1 Domstolsbehandling -  lovgivningsinitiativer
I særlige tilfælde kan bevis med rettens tilladelse optages 
inden domsforhandlingen, dersom parten står i fare for at 
miste sit bevis, eller han i øvrigt har særlig interesse deri, jfr. 
Rpl. § 340 stk. 1. Efter omstændighederne vil det være til
strækkeligt at tilgodese en parts interesse i at få en bestemt 
kendsgerning fastslået ved at åbne adgang til en isoleret bevis- 
optagelse snarere end ved at henvise parten til at anlægge sag, 
eksempelvis om et krav, som endnu ikke lader sig præcisere, 
Rpl. § 343.42

Bestemmelsen,43 som blev indført ved lov nr. 260 af 8. juni 
1979, stiller ikke betingelser for bevisoptagelsen, som kan fin
de sted imod modpartens protest,44 og i alle de tilfælde, hvor

41. Den danske D om m erforenings Å rsberetning 1991-92 s. 12.
42. Gom ard 1994 s. 292.
43. § 343 stk. 1, 1. pkt. "R etten  kan tillade, at der optages bevis, selv om 

dette ikke sker til brug for en verserende retssag ."
44. Jfr. Bet. 698/1973 s. 127, Gom ard 1994 s. 293 sam t Eva Sm ith 1991 s. 151.
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retten finder det hensigtsmæssigt, herunder af rent procesbe- 
sparende hensyn.

A dgangen er videre end den, der gjaldt efter retsplejeloven i dens oprindeli
ge skikkelse, idet der dengang krævedes en sæ rlig eller retlig  interesse hos 
rekvirenten.45

En begæring om afholdelse af syn og skøn, der kan tjene til vej
ledning om, hvorvidt der er grundlag for et sagsanlæg, vil nu 
i almindelighed kunne imødekommes.46 Bevisoptagelsen kan 
måske vise rekvirenten, at han intet krav har, eller kan danne 
grundlag for et forlig mellem parterne.

Udgifterne til bevisoptagelse afholdes af rekvirenten. Der 
kan imidlertid meddeles rekvirenten fri proces til foretagelse af 
isoleret bevisoptagelse, hvilket dog efter praksis kun sker, der
som der er fare for, at beviset ellers vil gå tabt.47

Forliges tvisten udenretligt, inden sag er anlagt, kan retten 
ikke pålægge modparten sagens omkostninger, uagtet dette, 
dersom sag var blevet anlagt, ville have været nærliggende. 
Kombinationen af fri proces til udenretlig bevisoptagelse med 
efterfølgende indgåelse af udenretligt forlig giver altså ikke 
grundlag for overvejelser om risiko for parterne for at bære 
omkostninger ved denne fremgangsmåde, men kan reelt 
påføre statskassen udgifter, som ellers ville have været oppe
båret af modparten.48

En noget tilsvarende situation fremkommer i de tilfælde, 
hvor en part i en retstvist efter at have fået fri proces under den 
påtænkte retssag -  og efter at en advokat er beskikket -  indgår 
forlig med modparten, allerede inden stævningen er udtaget. 
Også her friholdes parten/parterne for omkostningsrisikoen, 
idet det offentlige betaler de for beneficianten påløbne udgifter
-  uden hensyn til, om retten, dersom sag var blevet anlagt, vil-

45. Jfr. RU  nr. 5 i U fR  1920B. 90 sam t Gom ard 1994 s. 292.
46. Jfr. U fR 1983 s. 786 sam t UfR 1982 s. 462, hvor landsretten bl.a. begrun

dede sin tilladelse med rekvirentens interesse i en konstatering af 
m angler, således at sagens genstand straks kunne gives til reparation.

47. Jfr. kom m ent. Rpl. I. s. 382 sam t G rathe i U fR 1979B s. 64 ff.
48. I UfR 1979B s. 64ff anfører Grathe, at forlig utvivlsom t indgås i en del 

tilfæ lde, inden sag er anlagt.
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le have pålagt enten beneficianten eller dennes modpart sags
omkostninger.49

Utvivlsomt medfører adgangen til isoleret bevisoptagelse 
uden anlæggelse af retssag, at en del sager ikke bliver anlagt, 
enten fordi grundlaget herfor viser sig ikke at være til stede, 
eller fordi der på baggrund af det indhentede bevis er grund
lag for indgåelse af udenretligt forlig. Oplysninger om, i hvor 
stort et omfang tilladelse efter § 343 gives, har ikke kunnet 
fremskaffes, og det er derfor ikke muligt at anslå, i hvilket 
omfang retssager ved hjælp af denne bestemmelse undgås.

Herudover har såvel bestemmelsen i retsplejelovens § 366a 
stk. 250 om hurtig domsskrivning som samme lovs § 368, 2. 
pkt.51, hvorefter krav på under 10.000 kr. kun i særlige tilfælde 
og efter Justitsministeriets tilladelse skal kunne behandles i to 
instanser52, til formål at nedbringe sagstallet.

Endelig har overflytning af sager fra landsretterne til byret
terne haft til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden -  i alt 
fald ved landsretterne.53 Således er "byretsgrænsen" blevet 
forhøjet fra 10.000 kr. i 1975 til senest 500.000 kr. i 1989. Havde 
stigningen alene fulgt de almindelige prisstigninger, havde be
løbsgrænsen i 1989 ligget på ca. 28.000 kr.54 Jævnsides hermed

49. G rathe kritiserer i UfR 1979B s. 67 denne retstilstand og opfordrer til en 
tilføjelse til Rpl. § 332, hvorefter retten også i tilfælde af udenretligt for
lig skulle have ret til at tage stilling til om kostningsspørgsm ålet, når der 
er bevilget fri proces. Endvidere foreslår sam m e i Syn og skøn uden 
retssag, er der behov for en udbygning?, i UfR 1990B s. 111-114, at der 
tilvejebringes hjem m el til, at parterne efter et i m edfør af § 343 foretaget 
syn og skøn skal kunne indgå retsforlig, hvilket ville indebæ re fordele i 
henseende til eksigibilitet og afgørelse af om kostningsspørgsm ålet.

50. Lov nr. 298:1984 om æ ndring af retsplejeloven.
51. Lov nr. 396:1990 om  æ ndring af straffeloven og retsplejeloven.
52. Om  forholdet m ellem  besparelsen ved appelbegræ nsningen og udgif

ten ved behandling af appelansøgning i Justitsm inisteriet, se Eva 
Sm ith: Retssikkerhed og retspleje, Juristen 1991 s. 399-421.

53. "B yretsgræ nsen " blev i 1975 forhøjet fra 10.000 kr. til 30.000 kr., i 1980 
forhøjet til 100.000 kr., i 1984 til 200.000 kr. og endelig i 1989 til 500.000 
kr.

54. Jfr. forbrugerindeks i 1989 på 283,7 og reguleringspristal (lønregule
ring) på 260,17, Statistisk Årbog, Tabel 215, 216 og 218 sam t V ibeke 
Vindeløv 1995 s. 25.
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er en del sagskategorier, hvor værdigrænsen ikke er afgørende, 
flyttet fra landsretterne til byretterne, og nye opgaver er kom
met til, såsom behandling af sager om udlændinges ret til 
ophold i landet, en ny og kompliceret lov om erstatningsan
svar osv. Disse lovændringer synes imidlertid ikke at have haft 
til formål at mindske sags tallet ved byretterne, men snarere at 
afhjælpe sagsbehandlingsfzden ved landsretterne, og flere af 
lovændringerne har været udsalg af tidligere estimerede rets- 
sikkerhedsgarantier. Det erindres, at også sagstallet ved byret
terne er faldet drastisk.

3.2.2 Retternes sagsbehandlingstid
En undersøgelse af mulige årsager til fald i civile sagstal ved 
de danske domstole må nødvendigvis inddrage sagsbehand- 
lingstiden, idet borgernes tilfredshed med systemets ydelse vil 
afhænge ikke blot af produktets indhold, men tillige af tids
punktet for ydelsens levering. Sagsbehandlingstiden har ikke 
mindst betydning, når parterne kan vælge mellem at få deres 
sag behandlet ved forskellige fora.

Nedgangen i sagstallet skulle umiddelbart forventes at 
medføre en hurtigere sagsbehandling, idet sagsbehandlingsti
den forstås som den tid, der går fra stævningens indlevering til 
domsforhandlingen kan berammes. Ved berammelsestid for
stås det tidsrum der går, fra sagen er klar til domsforhandling, 
og til den dato, hvor domsforhandling kan afholdes.

For byretternes vedkommende har de beskrevne lovæn
dringer kun haft begrænset effekt, hvilket imidlertid er forståe
ligt under hensyn til, at de øgede retsafgifter tilsyneladende 
fortrinsvis udelukker de mindre sager fra retsforfølgning, jfr. 
Tabel 2.6. De små, ofte ukomplicerede inkassosager, som var 
hurtige at ekspedere, er derfor for byretterne erstattet med 
større og mere komplicerede sager.

Af Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om dom
stolenes berammelsestider mv.55 fremgår, at der er for lange 
berammelsestider ved en meget betydelig del af byretterne, og 
at berammelsestiden ved en mindre del af retterne er mere end

55. Rigsrevisionens beretning til statsrevisorerne om  dom stolenes beram 
m elsestider, tinglysningsfrister m.v, RB 701/93, oktober 1993 side 40.
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100% længere end det acceptable, idet dette fastsættes på bag
grund af begrebet "acceptabel berammelsestid", som første 
gang beskrevet i 1982 af et udvalg under Den danske Dom
merforening og angives til 40 dage for domsforhandling indtil 
42 dages varighed og 50 dage for domsforhandling over 42 
dages varighed.

Det bemærkes, at antallet af borgerlige domssager ved 
byretterne i perioden 1988-1992 faldt fra 217.000 til 140.000.

For hele perioden 1986-1993 viser tallene ikke nogen klar 
forbedring år for år.

I februar 1993 anmodede Rigsrevisionen Justitsministeriet 
om bl.a. at tilvejebringe de seneste oplysninger om sagsbe- 
handlingstider og berammelsestider ved de kollegiale retter, og 
der er herefter i februar og marts 1993 afgivet redegørelser fra 
retternes præsidenter. Det viser sig, at der kun foreligger en 
nogenlunde sikker statistik om berammelsestiden. Sagsbe- 
handlingstiden omfatter efter gængs opfattelse den tid, der går 
fra sagens modtagelse i retten til rettens endelige afgørelse. 
Imidlertid anvendes denne definition ikke konsekvent for civi
le retssager. Ifølge Rigsrevisionens undersøgelser, jfr. Statsrevi
sorernes beretning nr. 9/199256 er berammelsestiden (tiden fra 
en sag er færdigforberedt, til domsforhandling kan afholdes) 
for første instans-sager ved Østre og Vestre Landsret hhv. ca. 
7 mdr. og 18 mdr. i 1993 imod for Østre Landsrets vedkom
mende 4,9 mdr. i 1986 og for Vestre Landsrets 9,5 mdr. i 1987. 
Vestre Landsret fik i 1992/93 midlertidigt oprettet fire nye 
afdelinger med henblik på nedbringelse af berammelsestiden, 
Østre Landsret fik i 1993 midlertidigt én ny afdeling.

Til trods herfor var den gennemsnitlige forberedelsestid pr. 
1.1.1995 i Østre Landsret for 1. instans-sager 21,5 mdr., beram
melsestiden 7,5 mdr. og afgørelsestiden (perioden fra doms
forhandlingen, til dom afsiges, eller tiltrådt tilkendegivelse 
foreligger) 2,5 mdr. Gennemsnittet for den samlede sagsbe- 
handlingstid var således 31,5 mdr., hvilket må antages at være 
klart utilfredsstillende.

Af oplysninger fra Danmarks Statistik fremgår, at antallet af

56. Beretning om dom stolenes beram m elsestider, tinglysningsfrister mv., 
K øbenhavn 1994.
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civile sager i første instans for Østre Landsret er faldet fra 1224 
i 1987 til 761 i 1991, og for Vestre Landsrets vedkommende fra 
602 i 1987 til 407 i 1991.

Det er bemærkelsesværdigt, at Justitsministeriet til trods for 
opfordringer hertil bl.a. fra Den danske Dommerforening ikke 
har foranstaltet ordentlige undersøgelser af ekspeditionstider
ne ved domstolene. I 1960'erne blev der politisk røre om ek
speditionstiderne, men kun mht. tinglysningen. Hvis obligati- 
onskurserne faldt, medens et kreditforeningspantebrev var til 
tinglysning, ville det blive dyrt for låntageren, fordi kurssik
ring ikke var opfundet. Justitsministeriet har derfor to gange 
årligt trofast sidenhen undersøgt tinglysningstiderne, men 
altså ikke de andre ekspeditionstider.57

Ej heller Folketingets Retsudvalg har vist interesse for ekspeditionstiderne 
ved dom stolene i alm indelighed. Der er altså kun i m eget begræ nset om fang 
søgt rådet bod på problem erne mht. dom stolenes ressourcer, som  D om m er- 
foreningen pegede på i 1982, m en der er sket en væ sentlig forøgelse af stats
kassens indtæ gter fra retsplejen.

En tilfredsstillende forklaring på den lange sagsbehandlings- 
tid til trods for tilførsel af øgede ressourcer og nedgang i sags- 
tal findes tilsyneladende ikke.

Da baggrunden for dette kapitel er ønsket om at undersøge, 
i hvilket omfang forhold ved domstolene, in casu sagsbehand
lingen, gør det mere attraktivt at søge til andre fora end de 
offentlige, er det naturligt samtidig at søge oplysninger om Sø- 
og Handelsretten og voldgift.

Imidlertid fremgår det af Rigsrevisionens beretning, at Sø- 
og Handelsretten over for Justitsministeriet havde oplyst, at 
der ikke føres løbende statistik over berammelses- og sagsbe- 
handlingstider. Berammelsestiden for retssager varierede i 
marts 1993 fra 1-2 mdr. til 6 mdr., alt efter domsforhandlingens 
forventede varighed og under hensyntagen til, hvornår sagens 
parter og deres advokater kan give møde. Sager af varighed 
ikke over én dag kan domsforhandles med kort varsel. Imid
lertid er Sø- og Handelsrettens sagsantal i retsafdelingen sti
gende, og det er ifølge oplysningerne karakteristisk, at sagerne

57. Jfr. Bitsch 1989 s. 48.
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bliver stadig mere komplekse og omfattende med det resultat, 
at kun få sager kan domsforhandles på mindre end én dag.58

Specielt om forholdet mellem de almindelige domstole og 
voldgift bemærkes i beretningen, at en relativt lang sagsbe- 
handlingstid ved de almindelige domstole vil virke motive
rende for parter i en retstvist til at vælge voldgift frem for rets
sag, også i sager, hvor der ikke foreligger en forudgående afta
le herom. Den omstændighed, at retstvister afgøres endeligt 
ved voldgift, betyder på den anden side, at de almindelige 
domstole ikke får disse sager indbragt til behandling, og det 
vil -  isoleret set -  nedbringe sagsbehandlingstiden.59

I øvrigt synes sagsbehandlingstiden ved voldgift ud fra det 
oplyste at være øget, om end de fortsat kan "konkurrere" med 
domstolene også på dette element. Eksakte oplysninger herom 
findes desværre ikke tilgængelige.

Ved gennemgangen af retternes sagsbehandlings- og be
rammelsestider kan det undre, dels at det statistiske underlag 
er så mangelfuldt ved de kollegiale retter, dels at forskellene er 
så store imellem de forskellige byretter, og endelig at sagsbe- 
handlings'/berammelsestiden til trods for store fald i sagstal 
og for landsretternes vedkommende oprettelse af ekstra afde
linger holder sig på et stort set konstant niveau.

Det fremgår i øvrigt af Rigsrevisionens beretning,60 at Rigs
revisionen ikke har foretaget en mere dybtgående undersøgel
se af, hvilke forhold der danner baggrund for lange beram
melsestider ved domstolene, samt at der ved en sådan under
søgelse i øvrigt måtte "tages hensyn til den uafhængighed, der 
er sikret dommerne i Grundloven, og som navnlig finder 
udtryk ved behandlingen af de almindelige retssager i retssa
len.

Gennem de indlæg fra dommere og advokater, der i de 
seneste år er fremkommet i fagtidsskrifter og dagspressen, har 
Rigsrevisionen dog kunnet få en del information om årsager til 
lange berammelsestider. Det er således blevet fremført, at lov
stoffet på visse områder er blevet forøget voldsomt og har fået

58. RB 701/93 s. 26.
59. RB 19/89 (april 1991) s. 21f.
60. RB 701 /93 (oktober 1993) s. 31.
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en stadig mere kompliceret karakter. Behandlingen af den 
enkelte sag kan derfor kræve mere tid.

Det er endvidere blevet fremført, at der er en vis sammen
hæng mellem borgernes krav om retssikkerhed og den tid, der 
medgår til en omhyggelig og betryggende sagsbehandling i 
retten.

Det er yderligere blevet fremhævet, at parterne og deres 
advokater i civile retssager ved deres dispositioner eller passi
vitet må bære en væsentlig del af ansvaret for, at sagerne træk
ker i langdrag ...

Endelig og i sæ rlig grad er det i debatten blevet frem hæ vet, at det er af 
helt afgørende betydning, at de fornødne økonom iske og personalem æ ssige 
ressourcer er til rådighed for dom stolene."

Rigsrevisionen anfører imidlertid i sin meget kritiske beretning, 
at det selv inden for de eksisterende rammer må være muligt at 
nedbringe berammelsestideme. Variationerne de enkelte byret
ter imellem fremgår ganske klart af det statistiske materiale, som 
Justitsministeriet regelmæssigt har indhentet, og Rigsrevisionen 
finder det "uhensigtsmæssigt", at denne statistik ikke er blevet 
inddraget i forbindelse med overvejelser om ressourcefordelin
gen, og mener, at en sådan styring må kunne iværksættes "på en 
måde, der ikke griber ind i dommernes uafhængighed".61

3.2.2.1 Dommernes bibeskæftigelse
Dommere anvendes ofte som voldgiftsmænd og tillige som 
medlemmer af nævn, der behandler borgernes tvister.

Udviklingen i konfliktbehandlingsmønsteret i form af kraf
tig nedgang i det civile sagstal ved de almindelige domstole gør 
det naturligt at overveje, om dommernes bibeskæftigelse kan 
have indflydelse på sagsbehandlingstiden ved domstolene.

Lignende overvejelser ligger bag Rigsrevisionens beretning 
19/89. Beretningen er afgivet 17. april 1991.62

61. RB 701/93 s. 32.
62. Beretning om  dom m eres bibeskæ ftigelse bl.a. som  form ænd for vold 

giftsretter og om  anvendelse af statslige lokaler i forbindelse med 
dom m eres private bibeskæ ftigelse, frem sendt til Folketinget i henhold 
til § 18 stk. 1 i lov om  revision af statens regnskaber m.m.
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I tjenestemandslovens § 17 bestemmes, at en tjenestemand 
kun kan have beskæftigelse ved siden af tjenestemandsstillin
gen, for så vidt og i det omfang det er foreneligt med den sam
vittighedsfulde udøvelse af de pligter, der er knyttet til stillin
gen, og med den agtelse og tillid, der er nødvendig for stillin
gen. For dommeres vedkommende suppleres denne bestem
melse af retsplejelovens § 47, hvorefter en dommer kun med 
tilladelse af et råd, der består af præsidenterne for de kollegia
le retter, må have fast indtægtsgivende beskæftigelse ved siden 
af sit egentlige embede. Rådet skal give Justitsministeriet med
delelse om sådanne tilladelser.

Rådet har siden 1919 fulgt den praksis, at lejlighedsvis 
beskæftigelse, f.eks. som formand for eller medlem af en vold
giftsret, anses for faldende uden for rådets kompetence. 1 1963 
vedtog rådet, at dette også gælder i tilfælde, hvor en dommer 
har en fastere tilknytning til en voldgiftsinstitution, hvis denne 
kun undtagelsesvis træder i funktion, og honoreringen sker pr. 
sag.

Efter den gæ ldende lovgivning skal visse råd og næ vn have en dom m er som  
form and. U agtet økonom i- og budgetm inisteren i 1973 anm odede de øvrige 
m inistre om  at påse, at der til hverv som  form and eller m edlem  af kom m is
sioner og nævn mv. uden for retsvæ senets om råde alene blev benyttet dom 
m ere og dom m erfuldm æ gtige i det om fang, hvori dette var påbudt i de gæ l
dende lovbestem m elser, er der senere i nye lovforslag indsat bestem m elser 
om  etablering af råd og næ vn med dom m ere som  form ænd eller m edlem 
mer. Eksem pelvis kan nævnes, at lovbekendtgørelse nr. 501 af 21. ju li 1987 
om  byfornyelse og boligforbedring med æ ndringer i lov nr. 192 af 29. m arts 
1989 og lov nr. 322 af 24. maj 1989 indeholder bestem m elser om, at hvert 
byfornyelsesnæ vn skal have en dom m er som  form and.63

Af Rigsrevisionens beretning fremgår, at Rigsrevisionen ved 
en undersøgelse foretaget i 1983-84 ikke kunne påvise, at dom
mernes varetagelse af hverv som medlemmer af offentlige råd 
og nævn mv. medførte forlængede berammelsestider ved 
domstolene. Ved den fornyede undersøgelse i 1989-90 blev ej 
heller fremdraget forhold, der gav Rigsrevisionen anledning til

63. Eksemplet er hentet fra Beretning 19/89 s. 9.
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en anden vurdering af dommeres virksomhed som medlem
mer af nævn og råd.

Efter Justitsm inisteriets opfattelse viser den nu stedfundne undersøgelse at 
d om m eres bibeskæ ftigelse i 1990, at dom m eres private bibeskæ ftigelse -  
herunder deltagelse i private voldgiftssager -  er af m eget begræ nset om fang 
og slet ikke af et sådant om fang, at det generelt kan have indflydelse på 
dom m eres bestridelse af hovedstillingen. Justitsm inisteriet finder derfor på 
denne baggrund "ik ke fuldt tilstræ kkelig anledning til at fastsæ tte sæ rlige 
regler om  registrering af den arbejdstid , som  inden for kontortid af dom m e
re anvendes til behandling af voldgiftssager."

Specielt for så vidt angår Sø- og Handelsretten fremhæves i 
statsrevisorernes beretning, at det findes principielt uheldigt, 
at retten ikke har kunnet give nærmere oplysninger om, hvor 
stor en del af den normale arbejdstid personalet har anvendt til 
medvirken i voldgiftssager. Endvidere noterer Rigsrevisionen 
sig, at personalet på forespørgsel ikke har pligt til at give 
oplysning om størrelsen af udbetalte honorarer vedrørende 
voldgiftssager.64

De eneste oplysninger der kan gisnes ud fra, er fra 1989, 
hvor Sø- og Handelsrettens dommere deltog i 36 voldgiftssa
ger med dommerhonorar på op til 70.000 kr. pr. sag. Herud
over vides, at det mest aktive forum, Voldgiftsnævnet for byg
ge- og anlægsvirksomhed, i slutningen af 1980'erne honorere
de sine præsidiemedlemmer fra Højesteret og landsretter med 
knap 300.000 kr. årligt.

Uagtet Rigsrevisionen ved notat af 12.6.1992 indstillede, "at 
sagen om dommeres bibeskæftigelse ... nu betragtes som 
afsluttet", fandt præsidentrådet anledning til ved notat af 
januar 1993 at give meddelelse om visse ændringer af praksis 
vedrørende dommeres bibeskæftigelse. Herefter tolkes Rpl. § 
47 således, at det som hidtil er rådets opfattelse, at hverv, som 
ifølge lovgivningen skal indehaves af dommere, ikke kræver 
tilladelse. Rådet finder endvidere, at det samme må gælde 
hverv, som ifølge lovgivningen skal indehaves af jurister, som 
opfylder betingelserne for at blive udnævnt til dommer. For

64. Beretning 19/89 s. 23f.
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alle andre indtægtsgivende hverv fandt rådet, at det var rigtigst, 
at der søges om tilladelse. Der skal derfor fremover indhentes 
tilladelse for visse kategorier af hverv, som efter tidligere prak
sis ikke var omfattet af tilladelseskravet, bl.a medlemskab af 
præsidiet for Bygge-og Anlægsvirksomhed, medlemskab af 
andre stående voldgiftsretter, uanset hvor ofte de træder i funkti
on, og uanset hvorledes de honoreres (f.eks. stående voldgiftsretter 
i foreningssager, hverv som medlem af stående udvalg samt 
hvervet som censor ved juridiske og andre eksaminer). Det 
fremhæves dog, at den ændrede praksis ikke vil blive tillagt 
virkning for de dommere, som allerede i januar 1993 beklæder 
hverv af den nævnte karakter.65

Spørgsmålet om dommernes bijob blev i foråret 1995 gen
stand for offentlig debat, som tilsluttede sig behovet for at 
nyvurdere praksis såvel om dommernes bijobs som rekrutte
ring, spørgsmål, som bliver behandlet af det såkaldt domstols
udvalg, som afgav betænkning i sommeren 1996 (nr. 1319).

Omfanget af dommeres bijobs som nævnsformænd har 
efterhånden nået en sådan størrelse, at man uden store over
drivelser kan hævde: Hver højesteretsdommer, sit nævn. Man 
kunne forledes til at anse bihvervene som en del af Justitsmi
nisteriets lønpolitik, og en eventuel stramning i adgangen for 
dommere til at påtage sig bihverv må derfor nødvendigvis 
sammenkædes med overvejelser om øget løn til de berørte 
dommere eller dommerstanden som helhed.

3.2.3 Sagsbehandling ved nævn og voldgift
I afhandlingen Nævn og Råd fra 1958 angiver Bent Christen
sen efter gennemgang af 150 nævn og råd, at disses funktioner, 
organisation og proces er lige så forskelligartede som deres 
navne.66 Udsagnet synes at have aktuel gyldighed.

Det eneste, der synes at være nogenlunde almengyldigt, er, 
at sagsbehandlingstiden sammenlignet med domstolenes er 
langt kortere. Årsagerne hertil kan være mange, om end det er 
nærliggende at tro, at det forhold, at nævnsbehandling som 
overvejende hovedregel foregår uden fremmøde fra den kla

65. Beretning fra D en danske D om m erforening 1992-93.
66. Der henvises til Bent Christensen: N ævn og Råd, K øbenhavn 1958.
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gende og alene på skriftligt grundlag, er med til at fremskynde 
afgørelsen. Hertil kommer, at flere nævnsafgørelser er endelige.

Behandling af klage for Patientklagenæ vnet kan udgøre en delvis undtagel
se fra hovedreglen om  klagerens m anglende frem m øde. Således kan klage
ren, som  ikke selv er i stand til fyldestgørende at gøre rede for klageforhol
det, tilsendes et spørgeskem a, som , dersom  klageren ej heller er i stand til at 
udfylde dette, f.eks. på grund af sprogvanskeligheder, kan udfyldes ved per
sonligt frem m øde for patientklagenæ vnet ved dennes sagsbehandler. Pati
entklagenæ vnet tager alene stilling til, hvorvidt der er begået læ gelige fejl, 
og forligsløsninger foreligger derfor ikke. N æ vnet træ ffer sin afgørelse på 
baggrund af det indkom ne skriftlige m ateriale. N æ vnets afgørelse kan i 
øvrigt ikke indbringes for anden adm inistrativ m yndighed (§13, stk. 2).

Alt i alt kan det konkluderes, at sagsbehandlingen i eksiste
rende nævn og råd er lige så forskelligartet, som såvel organer 
som sager er mangfoldige. Samtidig må det fastslås, at nævns
behandling i visse tilfælde er et obligatorisk alternativ til dom
stolsbehandling, som især på grund af den hurtigere sagsbe
handling og muligvis særlige knowhow kan blive attraktiv. 
Sagsbehandlingen efterlader dog mange ubesvarede spørgs
mål af retssikkerhedsmæssig karakter, jfr. pkt. 4.

Sagsbehandlingen ved voldgift er sandsynligvis afgørende 
for valg af dette forum, men også andre forhold kan være moti
verende. Voldgiftsinstituttet betragtes til tider som bedre end 
domstolsbehandling, idet voldgiftsafgørelserne er fortrolige, 
endelige og muligvis hurtigere end domstolsafgørelserne. 
Hertil kommer, at der især tidligere var bedre muligheder for 
at tvangsfuldbyrde voldgiftsafgørelser på tværs af landegræn
ser. Endvidere bærer voldgiften principielt frivillighedens præg, 
allerede fordi parterne er enedes om at lade deres uoverens
stemmelse afgøre ved voldgift. Ofte regner parterne tillige 
med, at billighedsbetragtninger snarere end formelle regler i 
højere grad kan lade sig anvende ved voldgift end ved dom
stolene. Hertil kommer "tillidssynspunktet", det forhold, at 
parterne i en tvist ofte nærer et ønske om at udpege en af dem 
bekendt person, til hvem de har en kvalificeret tillid, til at del
tage i afgørelsen.67

67. Bernt Hjejle: Voldgift, København 1987 s. 13.
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En ikke uvæsentlig begrundelse for valg af voldgift er end
videre adgangen til at fremlægge dokumenter og lade hand
lingen foregå på fremmede sprog. Retssalens formalisme, på
klædning, niveauforskel, symboler mv. kan vanskeliggøre, at 
parterne siden hen mødes igen. Voldgiftens mindre formelle 
fremgangsmåde samt dialogformen parter og voldgiftsmænd 
imellem på samme niveau kan derfor i højere grad muliggøre, 
at man kan tale sammen som forretningsfolk.

I de senere år er der i stadig stigende omfang rejst kritik af 
langsommelighed ved voldgiftsbehandling. Voldgift kan i dag 
ikke ubetinget anses for hurtigere end domstolsprøvelse, i det 
mindste ikke såfremt sagsbehandlingen foregår ved de faste 
voldgiftsnævn eller Det danske Voldgiftsinstitut. Ved Det dan
ske Voldgiftsinstitut er man dog af den opfattelse, at sagsbe- 
handlingstiden fortsat kan konkurrere med domstolene.68

Også i forbindelse med varigheden af behandling ved vold
gift er der imidlertid rejst spørgsmål om, i hvilket omfang 
ansvaret herfor hviler på parterne (og deres advokater) eller på 
voldgiften. Således fremhæves af såvel Det danske Voldgifts
institut som Det danske Handelskammer, at hurtige sagsbe- 
handlingstider er mulige, dersom parterne leverer velforbe
redte sager.

En voldgiftsaftale er som hovedregel inappellabel, og 
afgørelsernes karakter af endelighed er derfor et vigtigt 
moment ved valg af voldgift. En aftale mellem parterne om 
appel til en anden voldgiftsret indgås kun sjældent,69 og par
terne risikerer således ikke, at deres sag trækker i langdrag ved 
at skulle behandles i 2 eller 3 instanser.70 Omvendt har de ikke

68. Børsens N yhedsm agasin nr. 18/5. novem ber 1993. En debat blev rejst 
af D aniscos koncernchef Palle M arcus på baggrund af egne oplevelser 
med, at tvister for voldgift har stået på i både 7 og 8 år, før de havde 
fundet en løsning.

69. Gom ard 1994 s. 661 f.
70. Se dog Det danske H andelskam m ers paradigm e for slu tseddel for 

handeler i korn "frit om  b o rd ", hvor § 18 pkt. g lyder "A p p el. M ed 
undtagelse af konditionskendelser kan V oldgiftsudvalgets kendelser 
påankes til A ppelretten. A nm odning herom  frem sæ ttes skriftligt eller 
pr. telex/telefax til V oldgiftsudvalget og skal væ re dette i hæ nde 
senest 21 dage efter, at V oldgiftsudvalgets kendelse i anbefalet brev er
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mulighed for at få en afgørelse, som mindst én af dem finder 
urigtig, underkastet fornyet prøvelse. Behandlingen i kun én 
instans kalkuleres ofte ikke blot som en tidsmæssig, men også 
som en økonomisk besparelse.

I henhold til Rpl. § 29 kan dørene lukkes under domstolsbe
handling, når de beskrevne betingelser er opfyldt. Dørluknin
gen medfører imidlertid ikke, at selve dommen hemmelighol
des eller kun må refereres i anonymiseret form, jfr. § 29 stk. 7 
og 219 stk. 2. Voldgiftssager afholdes derimod altid for lukke
de døre, men den ene part kan dog ikke forhindre den anden, 
f.eks. ved forbud efter § 64, i at offentliggøre eller udtale sig om 
voldgiftskendelsen. Der råder nok en højere grad af diskretion 
ved voldgiftsbehandling end ved domstolsbehandling, om 
end diskretionen sættes over styr, dersom voldgiftskendelsen
-  eller aftalens gyldighed -  anfægtes under en almindelig rets
sag, voldgiftslovens §§ 1 stk. 2 og 7.71' 72

Da de opgaver, der påhviler medlemmer af en voldgiftsret, 
ofte er af samme art som en dommers, er det forståeligt, at 
dommere i betydelig udstrækning udpeges som medlemmer, 
ofte som den ikke-partsudpegede af de 3 voldgiftsdommere. 
Dommere medvirker kun i voldgiftssager, når der foreligger et

afsendt til vedkom m ende. Form anden kan forlange, at et efter dennes 
skøn passende beløb betales som  depositum  ved begæ ringens ind gi
velse".

71. G om ard 1994 s. 662.
72. O m  fordele og ulem per ved voldgift se bl.a. T. Sandvik: Voldgifts- og 

dom stolsbehandling, i TfR  1979 s. 456ff. Forhandlingerne på det 23. 
nordiske juristm øde i K øbenhavn, 1963 med P.A. W esling som  refe
rent. Statistiske oplysninger om  voldgift i D anm ark og Sverige findes 
i Blegvad m.fl.: A rbitration og i SO U  1972:22 s. 98ff. R etsplejerådet har 
i Bet. 698/1973 s. 31 og 71f stillet forslag om, at parterne skal have 
mulighed for som  en tredje m ulighed ved siden af alm indelig dom 
stolsproces og voldgift at træffe aftale om  begræ nsning af offentlighe
den og afskæ ring af anke, m en forslaget er ikke gennem ført. V u rd e
ringen af forslag herom  afhæ nger bl.a. af, i hvilket om fang det anses 
for m uligt og ønskeligt at fastholde behandlingen af forretningsm æ s
sige m ellem væ render i det alm indelige dom stolssystem . Flertallet af 
de hørte m yndigheder udtrykte betæ nkelighed ved forslaget, bl.a. 
under henvisning til G rundlovens § 65 stk. 1, jfr. FT 1978-79, tillæg A, 
sp. 1596. Et noget lignende svensk forslag er frem sat i SO U  1972:22.
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ønske fra parterne herom. Erfaringen har vist, at parterne ofte 
nærer et sådant ønske.

At dommerne tillige selv har en faglig interesse i dette 
bihverv, fremgår af Rigsrevisionens undersøgelse, jfr. Statsre
visorernes beretning nr. 19/1989.73 Det hedder her, at deltagel
sen i behandlingen af voldgiftssager og (afskedigelsesnævns- 
sager) efter præsidenterne for de kollegiale retters opfattelse 
giver "et bredere kendskab til den fagretlige praksis og til 
arbejdsmarkedets forhold, end det er muligt at erhverve på 
anden måde. De afgørelser, der er truffet af Voldgiftsretten for 
Bygge- og Anlægsvirksomhed, har haft væsentlig betydning 
for udviklingen af sædvaner og retspraksis vedrørende entre
priseforhold." Voldgiftsvirksomheden har således indirekte 
indflydelse på de anvendte normer ved domstolen.

Spørgsmålet om dommernes bibeskæftigelse må bl.a. over
vejes ud fra disse forhold. Som nævnt er der ingen tvivl om, at 
et meget betydeligt antal tvister i erhvervslivet mv. afgøres ved 
voldgift, om end der ikke findes offentligt tilgængeligt materi
ale om omfanget af voldgiftssager.

Hvorvidt forholdet mellem domstole og voldgift i dag har 
fundet et acceptabelt leje, kan diskuteres. I Beretning 19/89 s. 
25 bemærker statsrevisorerne, at disse "anser det for værende 
uden for deres kompetenceområde at forholde sig principielt 
til problemstillingen omkring den øgede anvendelse af vold
giftsretter."

Overvejelser om begrænsninger i voldgiftsvirksomheden 
må imidlertid foretages også ud fra retssikkerhedshensyn.

4. Retssikkerhed
Retsplejelovens grundprincipper er med til at sikre den rets
sikkerhed, som må anses for det fundamentale ved domstole
nes behandling af tvister, og som udgør afgørende fordele ved 
valg af dette forum.

I afsnit 2 dokumenteredes et fald i antallet af civile sager ved 
domstolene, hvorimod det ikke var muligt at dokumentere, 
hvor de forsvundne sager er gået hen. Det har imidlertid væ

73. Beretning nr. 19/1989 s. 18.
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sentlig betydning for retssikkerheden, hvor konflikterne bliver 
behandlet.

Retssikkerhedsbegreberne er af Nordskov-Nielsen blevet 
kategoriseret i 4 delelementer, fortrinsvis med forvaltningen 
for øje, men med tillempninger tillige anvendelige inden for 
retsplejen.74

a. Det resultatorienterede retssikkerhedsbegreb, hvorefter bor
gerne får de rettigheder/ydelser, de har krav på efter lovgiv
ningen, og ikke pålægges andre pligter end dem, der er hjem
mel til.

b. Materiel retssikkerhed, som angiver nogle minimumskrav 
til den materielle retstilstand, såsom menneskerettigheder, 
legalitetsprincip, sikring mod magtfordrejning og lighed.

c. Forudsigelighedsretssikkerhed, der består i, at borgerne har 
relativt let ved at forudse de retlige konsekvenser af bestemte 
situationer og dispositioner.

d. Procesretssikkerheden, der er samlebegrebet for de regler 
om sagsbehandling, der er egnede til at bidrage til, at afgørel
ser bliver lovlige og rigtige, inden for retsplejen reglerne om 
sagsbehandlingen i 1. instans, herunder kravet om begrundel
se af afgørelsen, adgang til appel og regler om 2. instansens 
prøvelsesomfang og intensitet. De i pkt. b-d beskrevne retssik- 
kerhedselementer kan til en vis grad betragtes som midler til 
opnåelse af pkt. a.

Under d må tillige kunne henregnes krav på en sagsbe
handling og afslutning inden for en overskuelig tidsperiode, 
krav på en uafhængig såvel dommer- som advokatstand og 
endelig krav på, at adgangen til retssystemet ikke er vanskelig
eller umuliggjort af store afgifter.

Dersom de civile sager ikke behandles ved domstolene, 
synes at foreligge 4 mulige "udfaldsveje" for disse sager: 1: At 
parterne helt afstår fra at få hjælp til at få løst konflikterne, 2: At 
sagerne i stedet behandles af nævn eller råd, 3: Af voldgift eller 
4: Af andet alternativt forum. I det følgende vil de retssikker- 
hedsmæssige aspekter ved disse valgmuligheder blive belyst.

74. Lars N ordskov-N ielsen: Retssikkerheden under sparekniven og afbu- 
reaukratisering, Juristen nr. 9/10 1991 s. 349-354.
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ad 1:
Som det fremgår af oplysningerne fra Københavns Byret, må 
det største fald i sagstallet tilskrives små sager, og der er ingen 
grund til at antage, at faldet ikke skulle være inden for samme 
sagskategori i den øvrige del af landet. Årsager hertil er utvivl
somt de øgede udgifter ved sagsførelse, herunder retsafgifter
ne, hvorved en gruppe borgere af økonomiske årsager opgiver 
at få deres berettigede krav gennemført, såfremt dette er min
dre end 40-50.000 kr. Den lange sagsbehandlingstid ved dom
stolene synes endvidere at kunne udgøre oven i købet et selv
stændigt argument for at undlade at gøre sit retskrav gælden
de ved domstolene, da det kan være vanskeligt at acceptere så 
at sige, at domstolene bevæger sig langsomt, når alt andet 
bevæger sig hurtigere.

Det forekommer at være et stort retssikkerhedsproblem, at 
vilkårene for at gøre sit retskrav gældende pga., at forholdene 
ved domstolene er vanskeliggjort betydeligt, og man må i så 
fald spørge, om det er udtryk for et frit valg i stedet at indbrin
ge sager for et andet forum eller helt afstå fra retsforfølgning.75

Fri proces-ordningen indebærer et selvstændigt retssikker
hedsproblem, som imidlertid ikke er af nyere dato. Stillingtagen 
til fri proces foregår som bekendt ved statsamterne. Afgørelser
ne træffes på et ofte ufuldstændigt grundlag, da advokaten, 
som udfærdiger ansøgningen på klientens vegne, almindeligvis 
ikke har anvendt større ressourcer på sagens oplysning på det
te tidspunkt. Statsamternes afgørelse foregår ved standardfor
mular, uden begrundelse, som det imidlertid i givet fald kunne 
være vanskeligt at give på de foreliggende spinkle oplysninger. 
Der er derfor eksempler på, at en part, som i øvrigt opfylder de 
økonomiske vilkår for fri proces, men som har fået afslag herpå, 
med advokatens velvilje fører og vinder sagen.76

Problemet har -  som så ofte -  social slagside.

75. Se L. W eizm an: A m erikanske dom stole, A dvokaten 1991 s. 95-106, 
som  antager, at de danske retsafgifter, som  fastsæ ttes i forhold til 
sagsgenstanden, og som  derfor kan udgøre en "urim elig  hindring i 
adgangen til at søge sig fy ld estg jort", i det m indste i USA ville væ re i 
strid med forfatningen.

76. Eksem pelvis Ø L 17. afd. a.s. nr. 284/1990 sam t Retten i G entofte, sag 
nr. 2310/1991.
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Ligger sagsøger økonomisk uden for fri proces-området, 
skal sagen snarest anmeldes til forsikringsselskabet, som på 
dette trin alene har pligt til -  på det foreliggende grundlag -  at 
afgive udtalelse om, hvorvidt sagen efter sin art er omfattet af 
forsikringen. Der bliver altså bl.a. ikke taget stilling til mulig
heden for at vinde et eventuelt søgsmål.

Vanskeligheden ved at gøre retskrav gældende har endelig 
konsekvenser, der kan henregnes til den mere farverige del af 
spektret, såsom mere eller mindre fantasifulde inddrivelses- 
metoder. Som eksempel kan nævnes advokatkontorer, som i 
inkassoafdelingen anvender pensionerede toldere eller politi
folk til ved personligt fremmøde på debitorernes bopæl at 
opfordre disse til at underskrive et frivilligt forlig. Metoden 
skulle efter sigende gøre folk mere villige til at betale, hvilket 
betyder, at man sparer såvel retsafgift som fogedafgift. Som 
positivt element anføres, at de anonyme rudekuverter afløses 
af rigtig menneskekontakt. Det er imidlertid ikke vanskeligt at 
forestille sig, hvorledes denne metode i de forkerte hænder 
kan udvikle sig til ubehagelige og helt uacceptable fremgangs
måder, ligesom det bør bemærkes, at kontakten ikke opstår 
direkte mellem de parter, som har en konflikt, men mellem 
part og en repræsentant ofte for advokaten snarere end for kli
enten, som "inddriveren" næppe kender.

Også andre "grå inkassoområder", private inkassobureauer, 
spændende fra rene rockermetoder til pæne rykkerskrivelser 
har set dagens lys de seneste år.

A dvokatrådet rejste i 1992 spørgsm ål over for D om m erforeningen om  inkas
sobureauers system atiske opkøb af fordringer for derefter at kunne m øde 
som  selvm øder. Fra dom m erside blev hertil henvist til, at dansk ret i alm in
delighed tillader kreditorskifte, og at det ikke er m uligt for dom m erne at 
kontrollere, hvorvidt der er sket en egentlig overdragelse af fordringen til 
bureauet.77' 78' 79

77. D en danske D om m erforenings Å rsberetning 1992-93 s. 17.
78. Se i øvrigt om  retssikkerhedsovervejelser Vibeke Vindeløv, Retssikker

hed og konfliktløsning i civile sager, Juristen nr. 9/10 1992, s. 397-404.
79. U nder Justitsm inisteriet blev den 29.11.1994 nedsat et udvalg, som  

skal belyse behandling af sm åsager og beskrive en nyordning. U dval
get ventes at udfæ rdige en rapport i løbet af 1996.
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ad 2:
Nævnsbehandling indebærer en række fordele for borgerne 
såvel som for samfundet, idet sagsbehandlingen er hurtigere 
og billigere. Ulempen er imidlertid, at der ikke hersker offent
lighed ved nævnsbehandling, ligesom man må stille sig tviv
lende overfor, om løsningen af tvisten materielt bliver lige så 
rigtig, idet afgørelsen udelukkende træffes på skriftligt grund
lag, hvor det er lettere "at tale udenom", frem for at parterne 
konfronteres med hinanden mundtligt.

Omvendt må man antage, at mange tvister bliver indbragt 
til nævnsbehandling, som ellers ikke ville være blevet bragt til 
behandling pga. de små omkostninger ved nævnsbehandlin
gen.

Det er f.eks. muligt for en rejsende at opnå 400 kr. i erstat
ning for fravær af forventet havudsigt ved hotelværelse via 
Rejsebranchens Ankenævn. Man kan derfor dels spørge, om 
ikke den billige nævnsbehandling har en tvistskabende effekt, 
idet et sådant problem næppe heller tidligere ville være ind
bragt for domstolene, dels om det ud fra et retssikkerheds- 
mæssigt synspunkt er acceptabelt, at en håndværker ikke har 
råd til at få behandlet sit krav på 20.000 kr. ved domstolene, 
men nok til at få "balkonerstatning", fordi nævnsbehandlingen 
er billig.

ad 3:
For en umiddelbar betragtning indebærer voldgiftsbehandling 
ingen retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, al den stund 
såvel advokater som dommere medvirker hertil. Betænkelig
hederne vedrører da heller ikke voldgiftssagerne, men den 
indirekte effekt, som voldgiftssystemets vækst måtte have på 
retssystemet.

For det første kan det synes betænkeligt, at vigtige områder 
som entrepriseret og lign. afgøres, uden at det offentlige får lej
lighed til at stifte bekendtskab med udviklingen. Hensynene 
bag offentlighedsprincippet er jo, ud over at sikre parterne 
imod magtmisbrug, tillige -  bl.a. af hensyn til en mulig forud- 
beregnelighed -  at skabe grundlag også for andre end de 
direkte involverede parter til at følge normudviklingen på det 
pågældende område.
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For det andet er dommernes virksomhed i voldgifter interes
sant ud fra et konkurrencemæssigt synspunkt, helt uafhængigt 
af den effekt, denne virksomhed i øvrigt måtte have på beram
melsestider ved domstolene.

Almindeligvis foregår konkurrence mellem to virksomhe
der, institutioner mv., hvad enten begge er private eller den 
ene privat og den anden offentlig, med sammenlignelige pro
dukter, men med forskellig personel besætning.

Samtidig opfattes konkurrence som et incitament til større 
arbejdsindsats og udvikling af stadig bedre produkter.

Det helt særegne ved konkurrencen mellem domstole og 
voldgifter er imidlertid det delvise personsammenfald mellem 
de konkurrerende institutioner. Sandsynligvis er det -  jfr. det 
anførte om dommeres interesse i at medvirke som voldgifts
dommere -  oven i købet selve personsammenfaldet, der sikrer, 
at produkterne bliver sammenlignelige.80

Der synes umiddelbart at være en vis risiko for konkurren
ceforvridning i forhold til det offentlige domstolssystem her
ved. Hvis man ved voldgift kan opnå en juridisk forsvarlig 
løsning, i vidt omfang selv vælge, hvilken dommer man 
ønsker skal være voldgiftsmand, få sagen holdt uden adgang 
for offentligheden samt ofte betale mindre eller det samme i 
omkostninger, er det -  i alt fald for sager af en vis størrelse -  
vanskeligt at se en motivation til at anvende det offentlige kon- 
fliktløsningssystem, også selv om sagsbehandlingstiden måtte 
være blevet den samme.

Endelig må man stille spørgsmål ved det hensigtsmæssige i, 
at dommere i en voldgiftsret kan fungere som meddommere 
sammen med advokater, i hvis sag de måske samme eller 
næste dag skal afsige dom ved domstolen. I Advokatrådets 
retssikkerhedsprogram argumenteres for, at ingen dommers 
uafhængighed bringes i fare ved en omfattende bibeskæftigel
se, samt at domstolene bør udskilles som det de er, nemlig den 
tredie statsmagt.81

Endvidere fremhæves betydningen af en uafhængig advo
katstand som retssikkerhedsgaranti, idet uafhængighedsprin-

80. V ibeke Vindeløv 1995 s. 37f.
81. A dvokatrådets retssikkerhedsprogram , K øbenhavn 1994 kap. 5.
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cippet ikke hviler "på et hensyn til advokaterne, men et hen
syn til borgerne, der har behov for en uafhængig rådgivning 
og støtte over for statsmagten ...".82

Begge gruppers uafhængighed synes netop bragt i fare ved 
den udbredte praksis om rekruttering af voldgiftsdommere 
blandt (ganske få) dommere og advokater, idet den statslige 
uafhængighed kan blive erstattet af en kollegial afhængighed.

ad 4:
Den sidste udvej af de 4 nævnte "udgange" er at anvende en 
alternativ konfliktbehandlingsform, hvoraf mægling herhjem
me er den mest kendte.

Mægling frembyder ikke umiddelbart problemer af retssik- 
kerhedsmæssig karakter, al den stund målet med mæglingen 
hverken er ret, forudsigelighed el.lign. Retssikkerhedsproble- 
met -  såvel det materielle som det formelle -  ophæves så at 
sige ved mæglingen -  i alt fald i dens ideelle udformning.

Vanskeligheder kan derimod opstå i samme omfang, som 
virkeligheden ikke lever op til idealet.

I disse tilfælde kan fraværet af retssikkerhed blive katastro
falt. Mægleren er ikke støttet af processuelle regler, som hin
drer magtmisbrug, parterne er (typisk) ikke støttet af advoka
ter eller offentlighed. Af ressourcemæssige årsager vil motiva
tionen kunne være stor for mægleren til at presse en aftale 
igennem på ufuldstændigt grundlag, og uden at den fulde 
integration af konflikten hos parterne foreligger. Forsvaret 
mod magtmisbrug ligger alene i parternes frivillighed og per
sonlige styrke til at varetage egne interesser samt mæglerens 
dygtighed og ansvarlighed. Ulemperne og risiciene stiger i 
takt med, at opfyldelsen af de ideelle krav er dalende.

Netop af disse grunde er det afgørende vigtigt for forsvar
ligheden i mægling, at fravalget af det offentlige konfliktbe
handlingssystem ikke er forårsaget af mangel på ressourcer, 
hverken hos det offentlige eller parterne, hvorved valget ikke 
bliver reelt. Nødvendige ressourcer vil tillige kunne sikre, at 
parterne evt. senere kan få deres mellemværende afgjort ved 
domstolene, såfremt mæglingsprocessen og/eller resultatet

82. Advokatrådets retssikkerhedsprogram 1994 s. 72.
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var utilfredsstillende. Mæglingen indebærer således ikke -  i 
modsætning til voldgift -  et (stort set) endegyldigt afkald på 
retlig prøvelse af parternes mellemværende.

4.1 Sammenfatning
Fra Justitsministeriets side har forslagene til nedbringelse af 
berammelsestider bestået i forslag om, at antallet af dommere, 
der deltager i de enkelte sager i landsretterne begrænses, at der 
evt. indføres forenklet domsskrivning i civile landsretssager, 
og at adgangen udvides til at afgøre sager på skriftligt grund
lag. Herudover foreslog Justitsministeriet -  de allerede indfør
te -  begrænsninger i retten til at kræve alle sager behandlet i to 
instanser (som indtil 1.10.90 var en fundamental regel både i 
straffesager og i den borgerlige retspleje, men som ikke findes 
hverken ved voldgift eller ved mange af de talrige sager, der 
afgøres af private nævn), og ved hjælp af retsafgifter at til
skynde parterne til at indgå forlig uden egentlig domsfor
handling (jfr. ovenfor om berammelsesafgift).

Der foreslås altså afkald på service og garantier, som hidtil 
har været forbundet med domstolenes betjening af befolknin
gen, og som naturligt fremkalder skepsis hos dommere og 
andre.

Det forhold, at dommere udpeges til formænd for forvalt
ningsorganer under betegnelser som "nævn" og "råd", gør 
ikke disse organer til egentlige domstole, men skaber en vis 
uklarhed om den principielle arbejdsdeling mellem den 
udøvende og den dømmende magt. Betænkelighederne bliver 
ikke mindre, dersom formandskabet knyttes til private råd og 
branchenævn.83

Dommeres deltagelse i såkaldt "tvistenævn"84 med kompe
tence til at afgøre retstvister efterlader derimod isoleret set 
ikke voldsomme retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, i alt 
fald ikke i det omfang, der gives appeladgang til de almindeli
ge domstole.

83. Se tillige A dvokatrådets retssikkerhedsprogram  1994 s. 42.
84. Jfr. O m budsm andsloven, Bet. afgivet af det af Folketingets Præ sidium  

nedsatte udvalg vedrørende æ ndringer i om budsm andsloven, nr. 
1272/1994 s. 88ff.
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Dersom nedgangen i sagstallet ved de almindelige domsto
le -  uanset årsagen hertil -  sammenholdes med den omfatten
de faglige aktivitet, som dommerne udøver uden for dom
stolssystemet, samt med de sidste års øgede interesse for alter
native konfliktbehandlingsmønstre, må man spørge, om 
udviklingen er udtryk for, at domstolene har spillet fallit eller 
sejret sig ihjel.

Dersom det første er tilfældet, har dette nogle interessante, 
vidtrækkende konsekvenser for domstolenes ordensfunktion, 
som naturligvis kun kan håndhæves, dersom valg af dom- 
stolsvejen gøres så attraktiv for borgerne ved hjælp af en be
tryggende -  og rimelig hurtig og billig -  retspleje, at alternati
verne hertil mister tiltrækningskraft.

Når dette sammenholdes med, at den ideologiske udvikling 
i befolkningen muligvis er ved at udvikle sig til en såkaldt 
"forhandlingsmoral"85, hvorved forstås, at borgerne i stadig 
mindre omfang er villige til at følge autoriteters normbud og i 
stadig større omfang ønsker indflydelse på løsning af egne tvi
ster, kan statsmagten stå over for en vanskelig opgave. Den til
sigtede "rimelige brug" af domstolene kan være ved at udvik
le sig til en krise for domstolene, som ikke på nogen måde var 
tilsigtet.

Har domstolene derimod "sejret sig ihjel", idet ethvert tæn
keligt organ, som beskæftiger sig med konfliktløsning, så vidt 
muligt bør bemandes med en dommer, må man spørge, om vi 
ønsker et samfund, hvor domstols(lignende) løsninger, karak
teriseret ved taber/vinder-ideologien, ikke blot er sidste udvej, 
men snarere normen. Disse forhold, herunder i hvilket omfang 
den normkonsensus hos befolkningen, som er det bærende 
element for offentlige institutioner, herunder retssystemet, er 
styrbart, vil blive drøftet i Del IV.

85. Jfr. Peter G undelach og O le Riis: D anskernes Væ rdier, K øbenhavn 
1 9 9 2 .1 øvrigt henvises til kapitel 15.



Kapitel 9 
Alternativ konfliktløsning i internationalt 

perspektiv

1. Indledning
I bestræbelser på at belyse udviklingen vedrørende civil kon
fliktløsning til i dag for bl.a. derved at angive videre perspek
tiver er det hensigtsmæssigt at inddrage erfaringer fra lande, 
som vi ofte lader os inspirere af og sammenligner os med.

På området for alternativ konfliktløsning indtager USA en 
plads som foregangsland på godt og ondt og udgør sammen 
med Norge, som vi som skandinavisk land føler os stærkt be
slægtet med, en stærk inspirationskilde.

I det følgende vil de seneste års udvikling af alternativ kon
fliktløsning i disse to lande blive beskrevet. I Appendix er sup
pleret med beskrivelse af forholdene i hhv. Japan og Sydafrika.

2. Norge
Alternativ konfliktløsning i Norge findes i mange former, 
hvoraf flere ikke er lovregulerede og graden af institutionali
sering bl.a. derfor er varierende.

Til domstolsordningen er knyttet to former for mægling, hhv. 
mægling i forliksråd og mægling ved de ordinære domstole.

Mægling i forliksrådene, som findes i hver kommune, skal 
som udgangspunkt finde sted, før en civil tvist indbringes for 
domstolen.1 Den praktiske hovedregel i forretningsforhold er 
imidlertid, at mægling udelades.2 Indgår parterne forlig under 
mæglingen, får forliget retskraft; indgås ikke forlig, indbringes

1. T vistem ålsloven av 13.08.1915 § 272.
2. Tvistem ålsloven § 274 stk. 1.
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sagen for de ordinære domstole, medmindre forliksrådet selv 
træffer afgørelse i sagen, hvilket de har kompetence til i ude
blivelsesdomme.

Mæglingen i forliksrådene foretages af folkevalgte medlem
mer af forliksrådet, som normalt ikke har juridisk kompetence. 
Det fordres ej heller, at forliksrådets medlemmer besidder 
særskilt ekspertise på det pågældende sagsområde. Indtil 
lovændring i 1993 fordredes parternes personlige fremmøde, 
og parterne havde ikke adgang til at møde med advokatbi
stand. Samtidig hermed blev den tidligere beløbsgrænse 
ophævet. Der er således i dag ikke en øvre grænse for de beløb, 
som sager i forliksrådene kan vedrøre. Det forudsættes, at for
liksrådet ikke afholder separate møder med den enkelte part 
under mæglingen, samt at mæglingen holdes for lukkede 
døre. Forliksrådets medlemmer har som udgangspunkt tavs
hedspligt om mæglingen.3

Forliksrådene har deres grundlag i forordningen a f 10.7.1795 
om Forligelses-Commissioners Stiftelse overalt i Danmark samt i 
Kiøbstæderne i Norge og har bevaret mange fællestræk med de 
danske forligskommissioner, indtil forbudet mod repræsenta
tion blev ophævet.4

Forliksrådene har talmæssigt stor betydning, idet omkring 
90% af de civile tvister afsluttes her. Forliksrådenes rolle ved 
alternativ konfliktløsning i mere komplicerede sager, særlig i 
forretningsforhold, har imidlertid været påvirket af, at parter
ne indtil 1993 ikke havde adgang til at møde i forliksrådene 
med advokatbistand. Siden lovændringen er sagerne for for
liksrådene angiveligt blevet mere komplicerede.5

Domstolene har ikke pligt til at forsøge forlig, men kan når 
som helst forsøge mægling mellem parterne.6 Nærmere regler 
om mæglingens udformning findes ikke, ligesom der ikke fin
des regler om tavshedspligt.

I mange familieretlige sager gælder regler om påbudt mæg
ling.7

3. T vistem ålsloven § 284.
4. H erom  henvises til Kapitel 3 afsnit 6.1.
5. Jfr. oplysning fra Justisdepartem entet.
6. T vistem ålsloven § 99.
7. Ekteskapsloven § 26, barneloven § 34, tvistem ålsloven § 422.
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Herudover har Norge (naturligvis) regler om voldgift samt 
forskellige klagenævn.

2.1 Konfliktråd
2.1.1 "Lov om megling i konfliktråd" og dens baggrund
I 1983 blev under betegnelsen "Buskerudsprosjektet" det 
første konfliktråd oprettet som led i en behandlingsplan for 
unge kriminelle. Efter to års forsøg med behandling af 31 sager 
blev konfliktrådet i Buskerud betegnet som en succes, og Sosi- 
aldepartementet opfordrede landets kommuner til at igang
sætte lignende projekter. I 1989 var antallet af konfliktråd 81, 
de fleste knyttet til det såkaldte "barnevern" eller sosial 
omsorg. I 1987 blev et "Opplæringssenter for konfliktråd" 
oprettet, først med tilknytning til universitetet (Institut for 
strafferett og kriminologi), siden overført til Diakonhjemmets 
høyskolesenter ved forskningsafdelingen. I 1990 blev centeret 
nedlagt. I 1991 blev Lov om megling i konfliktråd vedtaget. I 
1992 overtog Justisdepartementet det faglige og økonomiske 
ansvar for konfliktrådene. Ved udgangen af juni 1994 var kon- 
fliktrådsloven opfyldt, og alle kommuner havde etableret ord
ningen, kommunalt og interkommunalt.

Baggrunden for oprettelsen af konfliktrådsordningen i Nor
ge var af både pragmatisk og ideologisk karakter, idet de første 
konfliktråd blev etableret i forlængelse af en diskussion om det 
uheldige i (fortsat) at fængsle unge under 15 år og samtidig 
fastholde eventuelle reaktionsformers almenpræventive funk
tion.

Den ideologiske forankring til konfliktrådet havde i stor 
grad sit udspring i erkendelsen af manglende løsninger på mel
lemmenneskelige konflikter inden for det ordinære retsappa- 
rat, og Nils Christies artikel Konflikt som eiendom8 blev et vig
tigt fundament og en inspiration i udviklingen af ordningen.9

8. Nils Christie: Konflikt som  eiendom , TfR  1977 s. 113-32.
9. Sturla Falck: K onfliktråd - alternativet som  blir "stjå le t"? , N ordisk 

T idsskrift for K rim inalvidenskab, s. 134-141, M orten H olm boe: Kon- 
fliktrådsloven, K om m entarudgave, O slo 1993, Liv M ørland: M egling 
i K onfliktråd, Hva skjer?, K ristianssand 1995.
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Fra 1996 har Justisdepartementet planer om at etablere en 
permanent model for oplæring og kompetenceudvikling for 
konfliktrådene.10 Siden 1994 har Justisdepartementet udgivet 
Tidsskrift for Konfliktrådene, Opp & avgjort.

2.1.2 Sagstyper
Konfliktrådene behandlede i begyndelsen udelukkende straf
fesager for unge under 18 år. Efterhånden bliver tillige civile 
sager behandlet i konfliktrådene såsom "konflikter, som ikke 
skyldes straffbare forhold", det være sig nabokonflikter, ære
krænkelser, huslejeforhold, sladder, mobning mv.11 I enkelte 
konfliktråd satses der tillige på at få lokale konflikter meldt 
direkte fra parterne. 1 1994 og 1995 har på landsbasis 40-45% af 
sagerne været civile.

2.1.3 Sagsmængden
I 1989 blev der i alt accepteret 268 sager ved de 81 konfliktråd. 
Aktiviteten i de enkelte konfliktråd varierede meget, idet der i 
45 konfliktråd slet ikke var nogen sager, og de øvrige 5 kon
fliktråd stod for 2/3 af det samlede antal sager. Ni ud af ti 
sager var henvist fra anklagemyndigheden, mens der stort set 
ikke kom sager på folks eget initiativ.

Fra 1992 til 1993 øgedes sagsmængden med 115% til i alt 
1148 sager. I 1994 blev der meldt 3272 sager til konfliktråd, 
hvoraf 2620 blev mæglet.12 94% af disse resulterede i en aftale. 
I 1995 blev meldt 5501 sager, heraf 2964 straffesager og 2537 
civile sager. 1 1995 blev indgået 4659 aftaler i mæglingsmødet, 
og 3862 af disse blev helt indfriet. For 628 sagers vedkommen
de var indfrielsen ved årets udløb endnu ikke tilendebragt. Ca. 
halvdelen af aftalerne vedrørte erstatning, de øvrige arbejdsaf
taler eller andet forhandlingsresultat.13

De sidste års øgning af sagstallet antages at skyldes, at kon- 
fliktrådsloven og den ændrede adgang til konfliktrådene har

10. M ørland 1995 s. 16f.
11. Liv M ørland: Et levende konfliktråd i næ rm iljøet?, T idsskriftet O pp & 

avgjort nr. 1 1994 s. 3.
12. O pp & avgjort nr. 1 1995.
13. Tallene stam m er fra landsopgørelse foretaget af Justisdepartem entet.
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været medvirkende til at give disse status og tyngde som et 
seriøst alternativ til traditionelle retsskridt.14

I gennemsnit tog det i 1994 26 dage, fra sagen var overført 
til konfliktråd til mægling i straffesager, og for civile sagers 
vedkommende var den gennemsnitlige behandlingstid 21 
dage. I 1995 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid øget 
til 29 dage for straffesagers vedkommende og 25 dage for civi
le sager. (Justisdepartementets mål er, at mægling skal initieres 
inden 14 dage og afsluttes inden 3 uger).

Langt hovedparten af de påklagede personer udgøres af 
aldersgruppen 12-17 årige. Således var i 1995 3393 af de i alt 
5242 i denne aldersgruppe. Endvidere er størsteparten 
mænd/drenge: 4030 mænd og 1210 kvinder.

2.1.4 Mæglere
Til mægling i konfliktråd anvendtes i begyndelsen udelukken
de lægfolk. Kvalifikationerne og intentionerne beskrives i pje
cen Konfliktrådet som "voksne mennesker med tro på og inter
esse for ordningen, samt evne til å identifisere seg med dens 
ideologi. Det kreves ingen formell kompetanse av dem -  opp- 
læring og veiledning gis, og ofte arbeider to meglere sammen. 
Egnede personlige egenskaper og kjennskap til nærmiljøet 
vurderes som viktig i arbeidet.

N oe av hensikten med å benytte legfolk som  m eglere, er i større grad å 
kunne utnytte enkeltm enneskers ressurser og livserfaring -  og skape m indre 
afstand m ellom  aktørene. M eglerens oppgave er først og frem t å hjelpe p ar
tene til å sette ord på det som  er vanskelig -  og støtte dem  frem m ot et 
o p p g jø r."15

Efterhånden som erfaringerne og sagsmængden vokser, og 
mæglerne opnår fuldtidsansættelse, kan der vel stilles spørgs
mål ved den fortsatte lægmandsstatus.

2.1.5 Fremtid
Stortinget har ønsket at følge udviklingen af arbejdet og de

14. O pp & avgjort nr. 1 1994 s. 12.
15. K onfliktrådet, K ristianssand, Søgne, Songdalen, Vennesla 1995/96 s. 3.
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erfaringer, som er gjort totalt i 44 konfliktråd. På vegne af 
Justisdepartementet er af Statsconsult i løbet af 1995 etableret 
en evaluering af ordningen. Rapport vil foreligge i efteråret 
1996.16

2.2 Forslag om rettsmegling
Ved notat af 20.11.93 fremsatte en uafhængig arbejdsgruppe til 
Justisdepartementet et forslag om etablering af en ny type 
alternativ konfliktløsning, såkaldt rettsmegling.17 Ved skrivel
ser af hhv. 27.4.94 og 30.12.94 er forslag om rettsmegling fra 
Justisdepartementet sendt til høring, oprindelig med henblik 
på etablering af en forsøgsordning pr. 1.1.1995. Pr. 1.11.1995 
var forsøgsordningen endnu ikke iværksat.

Det seneste forslag om rettsmægling går i hovedtræk ud på 
følgende:18

Forsøgsordningen skal gennemføres ved enkelte domstole, 
og dommeren vurderer, hvorvidt rettsmeglingen skal tilbydes 
parterne. Det er afgørende, at sagen er af dispositiv karakter, i 
øvrigt uanset sagstype, og det spiller ved vurderingen endvi
dere ind, om der er udsigt til forlig, og om mæglingen kan tje
ne til en forenkling af sagen. Beslutningen om mægling kan 
kun træffes, efter at begge parters syn på sagen er hørt, og 
begge parter bør normalt samtykke i, at mægling skal foreta
ges. Rettens beslutning kan ikke påankes.

Rettsmegling skal foretages af den forberedende dommer, 
en af de øvrige dommere ved domstolen eller af en anden per
son med indsigt i det pågældende sagsområde. Kun undtagel
sesvis kan udpeges en anden mægler end den, som begge par
ter accepterer. Rettens beslutning om rettsmegler kan ikke 
påkæres.

Rettsmeglingen skal foregå uden for retsmøderne og derfor 
for lukkede døre. Mægleren bestemmer selv fremgangsmåden

16. K onfliktrådet 1995/96 s. 6.
17. N otat af 20.11.1994, Rettsm egling, Et tilbud om  alternativ konflikt

løsning i N orge?
18. H øring af 30.12.94 fra Det K ongelige Justis- og Polisdepartem ent ved

rørende Forsøksordning med Rettsm egling - Lov- og Forskriftsfor- 
slag.
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for mæglingen, herunder om der skal holdes separate møder 
med parterne, og om, og i så fald i hvilket omfang bevisførel
se skal finde sted. Fremgangsmåden bør dog bestemmes i for
ståelse med parterne, som kan lade sig bistå af advokat under 
mæglingen. Det er forudsat, at parterne oftest er med ved retts- 
meglingen.19

Rettsmegleren bør normalt fremkomme med forslag til 
løsning af tvisten. Bliver parterne enige, opnår aftalen status af 
rettsforlik, idet der dog må afholdes egentligt retsmøde til ind
gåelse heraf.

Bliver parterne ikke enige, og har sagsforberedende dom
mer fungeret som rettsmegler, skal sagen overlades til en 
anden dommer, medmindre parterne ikke ønsker at skifte 
dommer.

Såvel rettsmegler som parter har tavshedspligt om det, som 
er kommet frem under mæglingen, og der må ikke være nogen 
kommunikation om sagen mellem den dommer, som foretager 
rettsmeglingen, og den dommer, som skal afgøre sagen, uden 
at parterne samtykker.

Kommer forlig i stand, dækker hver part halvdelen af udgif
terne til rettsmeglingen. Kommer forlig ikke i stand, afgøres 
omkostningsspørgsmålet efter sædvanlige regler.

Rettsmegling er at anse som en del af dommernes ordinære 
arbejdsopgaver og skal ikke honoreres selvstændigt. En retts
megler, som ikke er dommer, skal have en godtgørelse fastsat 
af retten.

Begrundelserne for forslaget20 angives at være behovet for 
hurtigere og billigere sagsbehandling. Hvor der ikke indgås 
forlig, antages rettsmeglingen tillige at kunne give en "proces
suel opprydding", idet "det arbeid partene gjør i samband 
med rettsmeglingen, må de gjenomgående også gjøre med tan
ke på en hovedforhandling". Hensynet til parterne søges her
udover tilgodeset, idet de "unngår publisitet". Rettsmeglin- 
gens formål er tillige at "bedre kommunikasjonen" mellem 
parterne og give parterne mulighed for "å prøve sin argu- 
mentasjon og diskutere mulige løsningsforsøk med rettsmæg-

19. Jfr. telefonisk oplysning fra Justisdep., oktober 1995.
20. Jfr. H øringsskrivelse af 27.4.94 fra Justisdepartem entet s. 1-2.
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leren", idet denne skal "søke at få frem partenes underliggen
de interesser og behov". Herved skulle det gøres lettere at 
opretholde et fremtidigt samarbejde.21

3. USA
Selv om alternativ konfliktløsning har -  relativt -  dybe histori
ske rødder i USA, har interessen herfor og anvendelsen heraf 
været dramatisk øget inden for de sidste 20 år. Entusiasmen for 
og udviklingen af alternativer har været spredt over hele lan
det. Således havde 46 ud af 50 stater i 1993 iværksat en eller 
anden form for alternativ konfliktløsning (ADR).

Årsagerne til entusiasmen tilskrives såvel ulemper ved 
domstolsprocessen som fordele ved alternativerne i form af 
færre udgifter, hurtigere afgørelser, mere fleksible reaktions- 
muligheder og mindre stressede procedurer.22

ADR omfatter forskellige udgaver af mægling og voldgift 
og herudover en vifte af tilbud såsom Settlement Conferences, 
hvor dommeren optræder som mægler med "exceptional per
suasiveness", og Early Neutral Evaluation, hvor hver part 
præsenterer sin sag for en neutral person, der er valgt blandt 
et panel af advokater udpeget af retten.

3.1 Multi-door Courthouse
En ordning, som har dannet skole for andre stater, og som også 
er studeret internationalt, er etableret ved District of Columbia 
Superior Court (Washington D.C.) og kaldes Multi-door Court
house.
I 1976 foreslog professor Frank E.A. Sander fra Harvard Uni
versity en model, som kunne imødekomme et voksende behov 
for behandling af retssager i USA. Hans vision, som kaldtes 
Multi-door Courthouse, omfattede en retsbygning med mange 
døre eller programmer. Programmerne kunne befinde sig 
inden for eller uden for retsbygningen og kunne omfatte -  
uden at være begrænset hertil -  retssag (litigation), forligsfor-

21. N otat af 20.11.93 s 21 ff.
22. M. Rosenberg: Resolving D isputes Differently: A dieu to A dversary 

Justice? 21 Chreighton L.Rev. 1988 s. 801, 809.
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handling (conciliation), mægling (mediation), voldgift og soci
ale hjælpeforanstaltninger af forskellige slags.

Et eksperim ent ud fra denne model blev i 1985 startet i Superior Court of 
the D istrict of C olum bia og blev i 1989 erklæ ret en succes og som  sådan gjort 
til en perm anent opererende del a f retten.

Hensigten med multi-door projektet er at kanalisere indkomne 
sager til den type konfliktløsning, som fremtræder mest 
adækvat i forhold til den pågældende tvist. Sorteringen sker 
på baggrund af parternes besvarelse af et spørgeskema, Case 
Classification Form, som har til formål at belyse hhv. tvistens 
eller konfliktens natur og parternes mål. Disse kan f.eks. være 
at få en hurtig afgørelse, at hindre offentlighed til processen, at 
have indflydelse på løsningen, at bevare relationen mellem 
parterne mm. Svarene computerbehandles herefter ud fra dis
ses "værdier", og resultatet skal foreligge senest 20 dage før 
første (rets)møde.

Ved første retsmøde får parterne forelagt computersvaret 
på, hvilken ADR-form der anbefales, og parterne og domme
ren er herefter frie til at foreslå en anden form.

De forskellige "døre" har bl.a. følgende overskrifter: Dom
stolsbehandling, voldgift, mægling, småsagsbehandling (op til 
25.000 $) og familie- og nabokonflikter.

Forudsætningen for at fungere som mægler i civile sager er 
en uddannelse som advokat. Ved småsagsbehandling udvæl
ges mæglerne blandt "the general population", og i ægte- 
skabsmægling, hvor der altid vil medvirke 2 mæglere, kan dis
se være enten advokater, psykologer og/eller socialarbejdere.

Uanset tidligere uddannelse opfattes samtlige mæglere som 
såkaldt frivillige, hvilket i alt fald indebærer forpligtelse til at 
følge et træningsprogram i mægling på min. 50 timer, føl-ord- 
ning, evaluering etc.

Mæglerne aflønnes (kompenseres) i forhold til den type sag, 
der behandles (f.eks. en voldgiftsdommer 150 $ pr. sag, en civil 
mediator i komplekse sager 300 $ pr. sag, en civil mediator i 
enkle sager 50 $ pr. sag og en mægler i familiesager 40 $ pr. ses
sion (max. 280 $ pr. sag).

Karakteristisk for multi-door konstruktionen er behovet for 
at nedbringe sagsmængden og afkorte sagsbehandlingstiden.
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Det mest markante udtryk har dette fundet i den årlige "Sett
lement Week", hvor alle civile retssager suspenderes, og eksi
sterende sager søges forligt ved fælles bestræbelser mellem 
parternes advokater og mægler samt -  til tider -  de involvere
de parter.23 Hensigten er herudover at "match the forum to the 
fuss", idet ikke alle typer konflikter anses egnede til samme 
type konfliktbehandling.

Målt ud fra gennemførelsesraten må programmerne betrag
tes som en udpræget succes, der har nedbragt sagsmængden 
betydeligt. For så vidt angår småsagerne er tillige fundet til
fredshed med fremgangsmåden. Tilfredsheden er tilsyneladende 
ikke blevet målt ved andre sagstyper.24

3.2 Føderale og private initiativer
I 1990 vedtog kongressen the Civil Justice Reform Act med 
henblik på at opmuntre og i visse tilfælde kræve anvendelse af 
ADR i Federal District Courts. Loven pålagde samtlige District 
Courts at studere deres sagsmængde som basis for udvikling 
af en "civil justice expense and delay reduction plan".

1 1991 udfærdigedes på vegne af the President's Counsil on 
Competitiveness en "Agenda for Civil Justice Reform in Ameri
ca". Rapporten gav udtryk for, at langvarige og dyre retssager 
hæmmede USA's konkurrenceevne, og foreslog som en følge 
heraf forskellige reformer, hvoraf nogle direkte tog sigte på 
ADR, eksempelvis flere multi-door courthouses.

1 1987 dannedes Society of Professionals in Dispute Resolu
tion, som i 1989 fremkom med 3 hovedkonklusioner på deres 
overvejelser om nødvendige kvalifikationer for at fungere som 
mægler.

1) At det er nødvendigt med professionelle standarder,
2) at ingen anden tidligere uddannelse eller erfaring er til
strækkelig,

23. Jfr. Inside M ulti-door, D.C. Superior Court, Vol. 4, No. 2, 1992.
24. Se i det hele M. Rosenberg: Courts and A lternative D ispute R esoluti

on in the United States i Collected Reports from  The International 
Sym posium  on Civil Justice in the Era of G lobalization, Tokyo 1992 s. 
465-480 med henvisning til K im brough v. H oliday Inn, 478f supp. 566. 
(E.D.Pa. 1979); sam m e 1988 s. 801, 809.
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3) at ikke én enhed/faggren skal have mandat til at udar
bejde krav til kvalifikationer alene.

På denne baggrund offentliggjorde National Institute for Dis
pute Resolution, i marts 1993 Interim Guidelines for Selecting 
Mediators.

I den private sektor har udviklingen været forestået af Cen
ter for Public Resources (CPR), som i 1984 udviklede "Corpo
rate Policy Statement" om alternativer til domstolsbehandling. 
Adskillige af USA's største virksomheder har i dag tilsluttet sig 
CPR. Adskillige advokatkontorer over hele landet har speciali
seret sig i ADR, og i sammenslutningen The Mediation Com
mittee of the American Bar Association er netop oprettet en 
Section of Dispute Resolution.

Endelig afholder adskillige universiteter -  offentlige som 
private -  kurser i ADR/mægling, og der udgives til stadighed 
talrige artikler og bøger, afholdes konferencer etc. om emnet.

4. Diskussion
I det norske notat af 20.11.93 til brug for Justisdepartementet 
lægges op til, at rettsmegling kan tænkes organiseret rent pri
vat eller i tilknytning til domstolene. En begrundelse for at 
organisere rettsmeglingen privat skulle være det unaturlige i, 
at rettsmeglingen skal være domstolstilknyttet, såfremt 
mæglingen skal træde i funktion, før der er taget initiativ til 
retssag. Som det fremgår af lovudkastet, er den foreslåede retts
megling en ordning, der skal finde sted i domstolsregi, og som 
hovedregel med en dommer som rettsmegler.

Notatet drøfter endvidere eventuelle kvalifikationskrav til 
rettsmeglere og foreslår, at der lovreguleres bl.a. om dette 
spørgsmål. Det synes imidlertid at være Justisdepartementets 
opfattelse, at uddannelsesbehovet elimineres i og med, at retts
meglingen skal udføres i domstolsregi. Lovudkastet er derfor 
langt snævrere end det oprindelige notat, og nydannelserne 
bliver stort set begrænset til videre adgang end den nuværen
de til at lukke dørene samt til at anvende en mægler af anden 
faglig ekspertise end den juridiske.

Uagtet forslaget beskrives som et udslag af alternativ kon
fliktløsning, bærer det mere end noget andet præg af behov for
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afhjælpning af overbelastning, tidsforbrug og store omkost
ninger ved domstolsbehandling. Det er fortsat domstolene, 
som bevarer herredømmet over sagen og dens udvikling, og 
ikke mindst med fravær af krav til kvalifikationer i alternative 
forhandlingsformer kan det være vanskeligt at se, hvori det 
virkelige alternativ består.

Forslaget har således store lighedstræk med den danske 
bestemmelse om udvidet forberedende møde iht. Rpl. § 355 og 
giver herudover mulighed for at inddrage en voldgiftslignen- 
de funktion i domstolsregi.

Konfliktrådene i Norge synes motiveret af helt andre ideolo
giske motiver end forslaget om rettsmegling. Dette fremgår bl.a. 
af Justisdepartementets bemærkninger om nødvendigheden af 
etiske overvejelser specielt knyttet til den norske ordning.

Ifølge departementet har samtlige mæglere ved konfliktrå
dene endvidere fået tilbudt og deltaget i mæglingskurser.25

Det amerikanske Multi-door Courthouse-initiativ er -  lige
som det norske -  motiveret af behov for procesbesparende for
anstaltninger. Herudover begrundes initiativet substantielt 
med behovet for mere fleksible løsninger og mulighed for par
ternes indflydelse på behandling af deres konflikter. Trovær
digheden bag formuleringen af disse hensigter bakkes op af 
relativt strenge krav til videreuddannelse, træning mv.

Fravær af kravene til uddannelse mv. i det norske forslag kan 
skyldes mangel på kvalificerede uddannelsesmuligheder, hvil
ket i de skandinaviske lande er en realitet. Risiciene ved at slæk
ke på disse krav kan imidlertid enten være, at sagsbehandlingen 
vil forblive domstolslignende, eller at mægling kommer i vanry, 
og mistillid opstår som følge af inkompetent praktisering.

25. U ndervisningen på disse kurser er (fortrinsvis) foretaget af am erika
neren John H aynes, som  har produceret de videoer, der om tales i 
afhandlingens Kapitel 10.
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Kapitel 10 
Ægteskabssagen og dens alternativ

1. Indledning
Som det er fremgået, er mægling en konfliktbehandlingsform, 
som -  selv om dens principper og idealet herfor kan beskrives 
forholdsvis nøjagtigt -  findes i mange varianter.

Disse varianter er bl.a. formet af konflikttypen, som aktuelt 
behandles, af de institutionelle rammer samt den vægt, som 
måtte være lagt på hhv. de faglige og menneskelige kvalifika
tioner, som mæglerne skal besidde.

I denne del vil mæglingens mangfoldighed blive beskrevet 
ved hjælp af praktiske eksempler fra behandlingen af konflik
ter mellem ægtefæller og mellem lejere og/eller udlejere. Kon
flikternes behandling vil så vidt muligt blive beskrevet i deres 
retlige regi og som udenretlig mægling.

Afslutningsvis vil i denne del blive drøftet, hvilke typer 
konflikter der måtte være egnede til mægling, herunder hvilke 
kriterier der må være opfyldt, for at mægling kan foretages.

Ikke mindst når der er børn i parforholdet, tillægges den 
måde forholdet opløses på vægt, idet samarbejde om børnene 
mellem de skilte parter er af stor betydning for børnenes fort
satte trivsel. Set ud fra en psykologisk vinkel bliver relationen 
via børnene mellem forældrene -  uanset skilsmisse, fraflyt
ning, afbrydelse af reel kontakt -  i realiteten aldrig brudt. 
Forældrene vil fortsat være biologiske forældre til deres fælles 
børn, og i alt fald indtil børnenes myndighedsalder også have 
en vis kontakt bl.a. (via information) om børnebidrag mv. Rela
tionen er altså af afgørende betydning i ægteskabssager.1

1. Sager om faderskab og adoption er ikke om fattet af afsnittet. O gså 
sager om om stødelse af aftaler på grund af m anglende æ gtefæ llesam 
tykke efter retsvirkningslovens §§ 18 og 19 er udeladt.
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Ægteskabssager er derfor vel nok det område, hvor alterna
tive konfliktløsningsmetoder i videst muligt omfang har været 
afprøvet.2

Uanset forhandlingsmaksimen ikke er fuldt anvendelig 
inden for ægteskabssager, som således kun delvis kan henreg
nes til civile dispositive sager, er de medtaget her til illustrati
on af forskelle i behandlingsmåde.

Kapitlet er opdelt således, at der først redegøres for regel
grundlaget samt den praktiske fremgangsmåde for behandling 
af ægteskabssager inden for systemets rammer. Herefter illu
streres ved hjælp af cases mægling udøvet i alternativt regi.

Formålet med dette kapitel bliver herefter at beskrive for
melle forskelle i behandling af konflikter, der opstår i ægteskab 
(eller ugift samlivsforhold) eller ved ophør heraf, dels ved kon
krete eksempler at illustrere den substantielle effekt af disse 
forskelle.

2. Ægteskabssager3
2.1 Regelgrundlaget
Anlægges en regelbaseret konfliktbehandling, påvirkes sagen 
og dennes løsning af regler fra ægteskabslovgivningen, 
bistandsloven, skattelovgivningen mv., og for så vidt angår 
den processuelle behandling tillige af regler fra retspleje- og 
forvaltningslovene.4 De materielle og processuelle regler er 
altså indbyrdes samvirkende inden for ægteskabsretten, og 
bestemmelser på tilgrænsende områder har indflydelse på,

2. Dette er en generel international erfaring; således er der på det fam ilie- 
retlige om råde -  fra Japan over Sydafrika, U SA  til Skandinavien -  
eksem pler på anvendelse af alternative konfliktløsningsm etoder.

3. K apitlet om fatter såvel opløsning af form elt indgået æ gteskab som  
såkaldt "p apirløst sam livsforhold". Parforhold m ellem  hom ofile inde
holder på såvel det økonom iske som  det følelsesm æ ssige om råde 
karakteristika, der ikke er forskellige fra det heteroseksuelle parfor
hold, hvorfor behovet for en alternativ ordning til dom stolene kan 
være lige så aktuelt som  ved form elt æ gteskab. På grund af fravæ ret 
a f fælles børn i de fleste hom oseksuelle parforhold vil disse im idlertid 
ikke um iddelbart væ re om fattet af kapitlet.

4. Ligeså Svend D anielsen: Skilsm issesagen, K øbenhavn 1989 s. 44.
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hvor mange problemer der opstår, hvorledes de skal behand
les og med hvilke omkostninger.

Afgrænsningen mellem de materielle og processuelle regler 
er imidlertid ikke skarp. Man kan ikke gå ud fra, at alle para
graffer i ægteskabs-, forældremyndigheds- og børnelovgivnin- 
gen er materielle og alle i retspleje-, skifte- og forvaltningslove 
processuelle.51 den danske skiftelovgivning er der således ikke 
nogen klar skillelinie mellem fordelings- og opgørsregler, lige
som flere skifteregler har klar økonomisk placering. Det beror 
ofte på tilfældigheder, i hvilken lov den enkelte bestemmelse 
er placeret.6

En ægteskabssag anlægges ved domstolene, hvis parterne 
er uenige om vilkårene for separation eller skilsmisse.

Endvidere kan der være grundlag for at anlæ gge sag for at påberåbe sig en 
um iddelbar skilsm issegrund, jfr. æ gteskabslovens §§ 32-35. Vilkårene, der 
skal tages stilling til, er: Foræ ldrem yndighed, om  der skal betales æ gtefæ lle
bidrag og hvor længe, lejligheden og § 56-beløb (aktuelt ved sæ rejeæ gteska
ber og æ gteskaber m ed store personlige rettigheder, e.g. goodw ill). E ventu
elt tillige spørgsm ålet om enkepension. Er der uenighed om  blot et enkelt v il
kår, skal sagen afgøres ved dom stolene.

Er parterne enige om alle vilkårene, kan separation eller skils
misse opnås ved bevilling via statsamtet, som i alle sager skal 
tage stilling i mangel af enighed til samværsret, børnebidrag 
samt udmåling af ægtefællebidrag. Domstolene har altså ikke 
kompetence til at afgøre samværsret med børnene, børnebi
drag eller ægtefællebidragets størrelse, idet disse spørgsmål er 
overladt til statsamterne, hvis kompetence på disse punkter er 
eksklusiv. Heller ikke uenighed om bodeling hører under 
domstolene (ej heller statsamtet), men skal i mangel af enighed 
afgøres af skifteretten. Kompetencen til at afgøre de problemer, 
der opstår i forbindelse med skilsmisse, er altså i mangel af 
enighed hos parterne fordelt på 3 forskellige instanser.

Indgåede aftaler om forældremyndighed, ægtefællebidrag

5. G om ard: C ivilprocessen 2. udg., K øbenhavn 1984 s. 26; A nders Brat
holm  & Jo Hov: Sivil rettergang, O slo 1973 sam t D anielsen 1989 s. 44.

6. D anielsen 1989 s. 44 med henvisning til tilsvarende norske forhold; se 
Peter Lødrup: M ateriell Skifterett 7. udg., O slo 1986 s. 21.
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mv. kan ændres af parterne ved ny aftale, som jfr. det indispo- 
sitive element for så vidt angår forældremyndighedsaftalen 
skal godkendes af statsamtet.

Ved én parts utilfredshed med bidragsaftaler eller -afgørelser findes der 
kringlede regler om  æ ndring, jfr. Æ L § 52 og 53. Æ ndring af foræ ldrem yn
dighed kan ske i henhold til m yndighedslovens § 17.

Ægteskabssagerne henhører under civilprocessen, men udgør 
en speciel del, særligt kapitel 42 om "sager om ægteskab eller 
forældremyndighed". Ægteskabssagerne er både indispositive 
ved påstande om skilsmisse, forældremyndighed og samværs
ret og dispositive ved de økonomiske områder, bidrag og bo
deling.

I de indispositive sager, hvor parterne ikke har rådighed 
over sagsgenstanden gennem deres påstande, handlemåde 
under processen eller tilrettelæggelse af bevisførelsen, skal 
retsplejereglerne indrettes således, at parterne ikke har lejlig
hed til at tilsidesætte de materielle regler. Der er forskellige 
hensyn bag indskrænkningerne såsom samfundets interesser i 
ægteskabsinstitutionen, parterne og beskyttelsen af de min
dreårige børn. Domstolenes rolle ved varetagelse af ordens- 
funktionen er altså en vigtig begrundelse for en parts mang
lende rådighed over sagsgenstanden.

Ægteskabssagerne anses i højere grad end sædvanlige indis
positive sager for at være processer mellem ligestillede parter, 
hvilket får betydning for, i hvor høj grad de sædvanlige civil
processuelle grundsætninger kan fraviges.7

Under henvisning til, at der er en generel tendens til i civile 
sager at øge rettens materielle procesledelse, afslutter Daniel- 
sen sit afsnit herom med den upræcise sammenfatning, at det 
om ægteskabssagens indispositive elementer må konstateres, 
at det offentliges interesse i dem og baggrunden herfor varie
rer, hvorfor områderne må vurderes for sig, herunder hvilke 
selvstændige beføjelser i forskellige processuelle henseender 
det er nødvendigt at give retten, og hvilke virkninger parter
nes processkridt skal have.8 Dette må vel forstås således, at

7. D anielsen 1989 s. 189.
8. D anielsen 1989 s. 197.
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dommeren selv afgør fra sag til sag, hvilke beføjelser han/hun 
inden for retsplejelovens i øvrigt vide rammer vil bringe i 
anvendelse.

Gennem årene har der været løbende diskussion om det 
hensigtsmæssige i at bibeholde den i internationale sammen
hænge usædvanlige opdeling mellem domstole og statsamter. 
Der synes imidlertid nu at være bred politisk enighed om, at 
den to(tre)-strengede ordning skal bevares, således at statsam
terne også i fremtiden vil spille en væsentlig rolle, tilsynela
dende samme rolle som i dag.9

2.2 Domstolene
Domstolenes opgave er også i ægteskabssager at afgøre tvister, 
hvorfor de i Danmark tager sig af de sager, som statsamterne 
må afstå fra at behandle, fordi der ikke er eller kan opnås den 
fornødne enighed mellem parterne.10

Tvisterne ved domstolene vedrører fortrinsvis forældre
myndighed og ægtefællebidrag,11 om end præcise oplysninger 
herom ikke foreligger. Sagerne kan behandles i alle tre instan
ser. Begrundelsen for sagernes begynden i byretterne er angi
veligt, at "problemerne kan være store, men sjældent af juri
disk art".12 Sagstildelingen i de enkelte retter afhænger af dis
ses størrelse, men bortset fra Østre Landsret er der ved de kol
legiale retter kun ringe tendens til fordeling af sagerne med 
henblik på specialisering af dommerne.

Den forberedende sagsbehandling er ofte yderst sparsom. 
Som regel berammes domsforhandlingen allerede ved stæv
ningens modtagelse, og der forhandles sjældent om, og der 
indgås i det hele taget sjældent, forlig i disse sager.13 Parterne 
er til stede personligt under domsforhandlingen, men vil bl.a. 
via reglerne om advokatbeskikkelse være repræsenteret ved

9. Se D anielsen 1989 med henvisninger s. 54.
10. Æ gteskabslovens § 42 stk. 2 og 3, O pløsningscirkulæ re § 6 og Foræl- 

drem yndighedsbkg. § 8 stk. 2.
11. D anielsen 1989 s. 169.
12. Gom ard 1984 s. 509.
13. D anielsen 1989 s. 198.
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advokater, som møder sammen med parterne. Selv om det er 
erkendt, at "problemerne ofte er store, men sjældent af juridisk 
art", giver domstolene altså meget snævre rammer for håndte
ring af parternes følelsesmæssige vanskeligheder. Parternes 
psykologiske konflikt i forbindelse med ægteskabets 
opløsning, medmindre denne har et sådant omfang, at den får 
indflydelse på den retlige vurdering, anses således for helt 
uvedkommende under den retlige behandling af sagen.

Et helt afgørende karakteristikum for ægteskabssagens 
behandling er adskillelse mellem vilkårene for separation og 
skilsmisse og bodelingen. Et andet lige så afgørende karakteri
stikum er det forhold, at problemer knyttet til selve det for
hold, at parterne ændrer ægteskabelig status, i dag gives ringe 
opmærksomhed ved ægteskabssagen, idet ægteskabet efter 
den seneste ændring af ægteskabsloven i 1989, hvorefter hver 
part har ret til separation uden angivelse af grund, kan betrag
tes som en kontrakt på 1/2 til 1 års opsigelse afhængig af, om 
der er børn i ægteskabet.14-15

Disse karakteristika og deres implikationer fremtræder 
særlig tydeligt, når sagens behandling ved domstolen sam
menlignes med en ægteskabskonflikts behandling ved ægte- 
skabsrådgivning eller mægling.

2.3 Statsamterne
Lovregler om sagsbehandlingen ved statsamterne er sparsom
me. Nu, da den obligatoriske mægling er afskaffet, er der kun 
ægteskabslovens § 42 tilbage om kompetencen til og betingel
serne for at udfærdige separations- og skilsmissebevillinger 
samt den specielle bestemmelse om vilkårsforhandling, jfr. ÆL 
§ 44.16

14. Se Skilsm issebetæ nkningen (nr. 1121/87), hvor det f.eks. s. 38 anføres, 
at en ensidig adgang til separation vil betyde en vigtig afdram atise- 
ring af sagerne.

15. Se D anielsen 1989 s. 50.
16. M ere detaljerede regler findes i O pløsningscirkulæ ret (cirk. nr. 262 af

18.12 .1969  som  æ nd ret ved cirk . nr. 138 af 16 .12 .1985) sam t 
O pløsningsbekendtgørelsen (Bkg. om  æ gteskabs opløsning nr. 560 af
18.12.1969 med seneste æ ndring ved Bkg. nr. 561 af 16.12.1985).
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Selv om  det ikke er nedfæ ldet i lovgivningen, lægges der angiveligt væ gt på, 
at den enkelte borger i videst m uligt om fang uden at opfylde form krav skal 
kunne henvende sig til forvaltningsm yndighederne om en sag. I separati
on/skilsm issesager sker det i vidt om fang gennem  tilbud om  anvendelse af 
b lanketter.17 Personligt frem m øde bliver herefter ivæ rksat, såfrem t indispo
sitive elem enter såsom  foræ ldrem yndighed er om fattet af et eventuelt andra
gende.

De danske statsamters sagsbehandling er karakteristisk ved, at 
de selv foretager så godt som hele oplysningsarbejdet, og ved 
mødevirksomheden, idet parterne i vidt omfang anmodes om 
at komme til en drøftelse af sagen og da som regel samtidig. 
Parterne kan være ledsaget af advokater, men disse indtager 
under vilkårsforhandling mv. en tilbagetrukken rolle, idet for
handlingerne foregår direkte mellem parter og statsamtsjurist. 
Dette er et vigtigt element i statsamternes sagsbehandling, 
hvad enten der er vilkårsforhandling, møder om forældre- 
myndighedsaftaler eller drøftelser om samværsret eller bidrag.

I de indispositive sager kan parterne ofte ikke opnå 
statsamtets godkendelse uden at være mødt personligt op i 
amtet, men kravene til mødeaktiviteten er mindsket.

I 1989 vedtoges, at v ilkårsforhandling altid skal finde sted forud for m edde
lelse af sep aration eller skilsm isse, hvor en um iddelbar skilsm issegrund fore
ligger. M eddeles skilsm isse derim od på baggrund af separation, hvor der 
har væ ret gennem gående vilkår, anses vilkårsforhandlingen i forbindelse 
med separationen nu -  dvs. siden 1989 -  for tilstræ kkelig. Tvister om  sam 
væ rsret og bidrag vil norm alt m edføre indkaldelse af parterne til møde, m en 
disse er ikke obligatoriske (og sagerne ikke indispositive).

Hensigten med møderne er afhængig af, om møderne er obli
gatoriske eller fakultative, og af deres emne. Ved formålsangi
velsen sondres mellem rådgivning og forligsmægling med hen
blik på at søge at tilvejebringe enighed mellem parterne (dvs. 
møder med forhandlingsmæssige karakteristika)18 og vejled
ning, hvor statsamtsjuristen forklarer parterne konsekvenserne 
af de aftaler, parterne er ved at indgå, altså møder af mere ori-

17. A sbjørn Jensen  m.fl.: Forvaltningslovskom m entaren, K øbenhavn 1987 
s. 17. Se i det hele D anielsen 1989 s. 232ff.

18. D er henvises til afsnit 3.
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enterende karakter. Under vilkårsforhandlingen er vejlednin
gen nøje beskrevet i Opløsningscirkulæret § 7 stk. 4-8. Vilkårs
forhandlingen tager ofte 1/2-1 time.

Statsamternes opgave ved de obligatoriske møder er at kon
statere og registrere, at der er den fornødne enighed mellem 
parterne, så de kan opnå den administrative godkendelse af 
deres aftale. Yderligere indgår i de obligatoriske møders funk
tion, at de giver mulighed for at kontrollere aftalens indhold, 
så den kan tilsidesættes, hvis f.eks. betingelserne for skilsmis
se ikke er til stede.

Fortrinsvis på grund af kravene til direkte forhandling mel
lem parterne og de mulige advokaters tilbagetrukne rolle 
fremtræder vilkårsforhandling mere personlig end domstols
behandling. Da vilkårsforhandlinger imidlertid forudsætter 
enighed mellem parterne, giver rammerne dog ikke større 
plads end domstolsbehandling til parternes følelsesmæssige 
vanskeligheder. Disse "udskilles" til særskilt behandling ved 
rådgivning, jfr. afsnit 3.

2.4 Skifteretterne
Ved skifteretterne behandles bodelingsspørgsmål og hele 
bodelingssagen, dersom parterne ikke kan blive enige. Ifølge 
Danielsen gælder her "aftalefrihed, det frie initiativ, måske 
kræfternes frie spil".19

De private skifter er altdominerende, hvilket vil sige, at de 
formelt fremtræder som forlig. Muligvis fortjener private skif
ter, der alene bringes til verden med afgiftstruslen som fød
selshjælper, dog ikke altid betegnelsen forlig.20 
Der er ca. 15.000 skilsmisser årligt i Danmark, hvortil kommer 
ca. 14.000 separationer (hvoraf 20-30% ikke følges op af skils
misse). I alt ca. 3.000 ægteskabssager anlægges årligt ved de 
danske domstole.

Eftersom der er mindreårige børn i ca. 3/4 af skilsmisserne, 
med 1-2 børn i hver, omfatter skilsmisserne endvidere 20.000 
mindreårige børn. I alt inddrages altså ca. 60.000 personer

19. D anielsen 1989 s. 265.
20. Jfr. Jørgen  N ørgaard, i Ingrid L und-A ndersen m .fl.: Fam ilieret, 

K øbenhavn 1990 s. 451.
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årligt i separation eller skilsmisse, svarende til mere end 1% af 
befolkningen.21

Det skønnes, at mindst 1/5-1/4 af ægteskaberne i Danmark 
opløses ved skilsmisse på et eller andet tidspunkt, og at 1/4- 
1/3 af nutidens børn oplever en skilsmisse. Gennemsnitsva- 
righeden af ægteskaber, der opløses ved skilsmisse, er 7-10 
år.22

Ved en undersøgelse foretaget af forskningsleder Inger 
Koch-Nielsen fra 198123 fremgik, at blandt par, der blev skilt i 
1981, havde 60% haft advokatbistand. Ægteskabsudvalgets 
undersøgelse fra 1971 viste, at 92% kom i statsamtet uden 
advokat, medens begge mødte med advokat i 3% af tilfældene, 
og den ene havde advokat med i 4% af tilfældene. I Køben
havn var midt i 1970'erne ca. 15% af ansøgningerne udfærdi
get af advokat. Der foreligger ikke senere tilsvarende under
søgelser.

I alt indgives årligt til skifteretten 850-1.000 begæringer om 
offentligt skifte, og heraf fuldføres kun en begrænset del til 
boafslutning. Tallene viser, at kun 5-7% af fællesejeægtefæller
ne går til skifteretten og kun 1-2% af dem får en endelig boop
gørelse ved skifteretten.24

Å rsagen til det lave antal offentlige skifter er i høj grad at finde i udgif
terne ved offentligt skifte, idet retsafgiften udgør 2%  af dødsbom assen, hvor
ved forstås boets aktiver uden fradrag af gæ ld eller lign., dog kun 1% af akti
ver, som  er behæ ftet med pant eller ejendom sforbehold  (retsafgiftsloven §§ 
28 og 31). Sm åboer, hvis aktivm asse er under 15.000 kr., fritages dog for 
afgift.

Begrundelsen for at vælge offentligt skifte kan være frustratio
ner over den anden ægtefælles manglende medvirken til en

21. Se Rita K nudsen i P.S. Jørgensen (red.): Børn i nye Fam iliem ønstre, 
1987, D anielsen 1989 s. 38 sam t Linda Nielsen: Fam ilieform ueretten, 
1993 s. 109.

22. Se Inger K och-N ielsen og H enning Transgaard: Fam iliem ønstre efter 
skilsm isse; Inger K och-N ielsen: N ye fam iliem ønstre, i G raversen 
(red.): Fam ilieretspolitik , H vidovre 1988 s. 14 og Linda N ielsen 1993 s. 
110 .

23. Inger Koch-N ielsen: Skilsm isser, K øbenhavn 1983 s. 68.
24. D anielsen 1989 s. 260f.
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mindelig løsning. Generelle uoverensstemmelser over en bred 
front vil være karakteristisk for nogle af de par, der gennem
fører bodelingen til den bitre ende.25

Også for skifteretten er parterne (typisk) repræsenteret ved 
advokat, og også her behandles udelukkende parternes uover
ensstemmelser, således som de har fundet retligt udtryk, uan
set tvisternes eventuelle følelsesmæssige symbolværdi.

3. Rådgivning
De seneste år er tilbudet om rådgivning, mægling, vejledning 
o.lign. i forbindelse med konflikter i ægteskab eller parforhold 
blevet stadig mere udbygget. I det følgende beskrives kort de 
forskellige typer, som omfatter tilbud både inden for og uden 
for systemet.

Rådgivning, som alene omfatter juridisk (social- eller skat
teretlig) bistand, ydes almindeligvis af advokat, socialkontor, 
retshjælp el.lign. og kan i mange tilfælde være tilstrækkelig til, 
at parterne får løst deres praktiske problemer i forbindelse 
med skilsmissen. Denne rådgivning har typisk karakter af 
redegørelse for regelgrundlaget samt vejledning i, hvordan 
parternes retsstilling ud fra det givne retsgrundlag kan for
ventes at blive. Parterne vil ofte have en klar forhåndsstilling 
til, hvad de finder ønskeligt, og vil ved dette møde have 
afkræftet eller bekræftet de retlige rammer herfor.

3.1 Statsamter
Den børne- og familiesagkyndige rådgivning, som i dag tilby
des fra statsamterne iht. myndighedslovens § 28 er tværfaglig 
og varetages af psykologer, psykiatere, socialrådgivere og 
statsamtsjurister og foretages af en eller flere sagkyndige.26

25. D anielsen 1989 s. 265.
26. Bestem m elsen er enslydende med den tidligere § 27a og blev indført 

ved lov nr. 387 af 14. juni 1995, Lov om  foræ ldrem yndighed og sam 
vær. Loven, som  trådte i kraft 1.1.1996, giver nu i § 28 stk. 2 adgang til, 
at rådgivning også kan tilbydes, når der skønnes at væ re et særligt 
behov herfor, selv om  der ikke er konkret uenighed om  foræ ldrem yn
dighed og sam vær.
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Rådgivningen har en vis sammenhæng med den tvungne 
mægling, som tidligere foretoges af statsamtet. Tvungen mæg
ling i statsamt eller ved præst blev ophævet ved lov nr. 209 af 
5. april 1989. Herefter er mæglingen fakultativ og kan, jfr. Bkg. 
nr. 16 af 15.01.1990 foranstaltes ved præst ved folkekirken eller 
anden menighed. Mæglingen havde ved sin afskaffelse et ind
hold, der som optakt til vilkårsforhandling almindeligvis inds
krænkede sig til statsamtsfuldmægtigens rutinemæssige fores
pørgsel, om parterne anså det for umuligt at fortsætte ægte
skabet. Ved parrets bekræftende svar på dette spørgsmål ansås 
mæglingsforsøget for foretaget.

Æ gteskabsudvalget af 1957 pegede under overvejelserne om æ ndring i 
m æ glingen på, at denne burde afløses af anden form  for rådgivning.27 Æ gte
skabsudvalget af 1969 tilsluttede sig dette ud fra den opfattelse, at obligato
risk m æ gling burde afløses af et tilbud om  frivillig rådgivning.28 1 lovforsla
get til afskaffelse af den tvungne m æ gling anførte Justitsm inisteriet blot, at 
der ikke læ ngere syntes at være grundlag for at opretholde den obligatoriske 
m æ gling. Sam tidig anførtes i bem æ rkningerne, at det skulle overlades til 
m inisteriet at bestem m e, om der skal gennem føres professionel rådgivning 
af æ gtefæ llerne, inden separation eller skilsm isse m eddeles. Det frem går 
tydeligt, at form ålet med at tilbyde rådgivning er at bevare æ gteskabet, m en 
at dette form ål kan væ re vanskeligt at indfri, dersom  rådgivning tilbydes så 
sent, at parterne allerede har taget skridt til at opløse æ gteskabet.

Som hovedregel må oplysninger fremkommet under § 28- 
rådgivning ikke videregives til eller anvendes af den beslutten
de myndighed. Parterne kan dog selv give tilladelse til, at oplys
ninger videregives til denne myndighed. Men som hovedregel 
er rådgivning og beslutningsmyndighed adskilt. Endvidere kan 
statsamtsjuristen deltage i rådgivningen, og er dette tilfældet, 
skal han/hun optage notat om faktiske omstændigheder, såle
des at de kan bringes i anvendelse ved statsamtets senere afgø
relse og meddeles parterne i overensstemmelse med den for
valtningsretlige lovgivning.

Ved beretning afgivet af Folketingets Retsudvalg den 23.

27. Bet. II nr. 369/64 s. 96f med arbejdsudvalgets betæ nkning som  bilag 4 
s. 157-63.

28. Bet. nr. 796/77 s. 20f.
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februar 1993 opfordredes justitsministeren til at nedsætte et 
sagkyndigt udvalg med opgaven bl.a. at analysere den familie
sagkyndige rådgivning, der havde eksisteret siden 1986. Det 
sagkyndige udvalg, som blev nedsat på denne baggrund, 
udgav i 1994 betænkning nr. 1279, Fælles forældremyndighed, 
samværsvanskeligheder, børnesagkyndig rådgivning.

Som det fremgår af betænkningen, foreligger der kun spredt 
viden om den tidligere § 27a- nu § 28-rådgivning, og der er 
behov for langt fyldigere undersøgelser. I ordningens første år 
holdtes møder med de nye sagsbehandlere, men senere efter
uddannelse og supervision har været sparsom. Betænkningen 
anfører da også, at "de anvendte og anbefalelsesværdige meto
der er ikke beskrevet. Der kan være en formodning om, at 
fremgangsmåden varierer ..." og "Langtidsvirkningerne burde 
undersøges og sammenlignes med en kontrolgruppe".29

Det fremgår endvidere, at den anslåede mængde rådgiv- 
ningstilbud, herunder i forbindelse med fri proces og sam- 
værssager, fremsat i 1993 er 6.000, svarende til en stigning i 
antal på 25% siden 1957.30

A f sam tlige frem satte tilbud blev i 1993 ca. 47%  accepteret af begge par
ter. 1 godt 24%  af tilfæ ldene ønskede kun den ene part rådgivning, og det 
frem går ikke, i hvilket om fang rådgivningen i disse sager blev gennem ført. 
Endelig afslog begge parter rådgivningstilbud i ca. 29%  af sagerne. I 1993 
blev anslået gennem ført rådgivning med 2.792 par, heraf 1.156 med delta
gelse af jurist. O m  tim eforbruget i 1993 oplyses, at antallet af rådgivninger, 
der kan afsluttes på m indre end en time, næsten er fordoblet siden 1987. Den 
gennem snitlige rådgivningstid var i 1993 på ca. 2 ’/2 tim e mod ca. 3 tim er i 
1987. For så vidt angår forligsprocenten viser tallene et m indre fald fra 1987 
til 1993 (fra 68%  til 71%). I 1993 forligtes 28%  helt eller delvis, m ens der i ca. 
11% af tilfæ ldene fortsat var uenighed m ellem  parterne efter endt rådgiv
ning. I ca. 2%  af sagerne var det uoplyst, hvilket resultat der blev opnået.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvilke sagkyndige der med
virker ved rådgivningen, viser betænkningen, at praksis er for
skellig i de enkelte statsamter, og det forekommer i nogen grad

29. Bet. 1279/1994 s. 160.
30. Bet. 1279/1994 s. 56f sam t M yndighedslovskom m . bd. 2, 1989 s. 234-

35.
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at afhænge af det tværfaglige miljø samt de sagkyndiges gene
relle holdning, om juristerne deltager i rådgivningen. Det 
fremgår endvidere (s. 159), at juristerne som udgangspunkt 
kun medvirker efter anmodning fra forældrene. Til trods her
for synes der at være en vis tendens til, at rådgiveren, selv 
under en adskilt rådgivning, føler et behov for at videregive et 
notat til sagsbehandleren, der skal afslutte den verserende 
sag,31 og der efterlades en fornemmelse af, at en reel adskilthed 
mellem rådgivende og besluttende myndighed er en illusion.

For så vidt angår rådgivningens indhold fremhævede 
betænkningen, at rådgivningen er hjælp til selvhjælp. "Tilveje
bringelse af enighed er væsentlig, men fokus på rådgivningen 
er nuet og fremtiden samt parrets historie og samspil".

"Rådgivningen styrker forældrene i at bruge egne ressour
cer til bedre at blive i stand til at komme overens. Centralt er at 
hjælpe dem til at skille egne behov fra barnets. En kvalitet i 
rådgivningen kan være forældrenes oplevelse af at komme til 
orde og en følelse af at blive hørt og forstået, hvilket kan give 
mulighed for at omvurdere og kaste nyt lys over gamle kon
flikter, og at hjælpe dem til at acceptere og "begrave" fortiden. 
Rådgivningen henvender sig til alle sociale grupper, og meto
derne afpasses efter f.eks. sproglige eller kulturelle forskelle. 
Der er ikke tale om et egentligt terapeutisk forløb, men rådgi
verne anvender deres terapeutiske sagkundskab til at bibringe 
det nye familiesystem nogle redskaber til konfliktløsning. Et 
sådant intenst forløb kræver en meget solid faglig baggrund 
hos rådgiveren.

Et godt resultat for § 27a-rådgivningen [nu § 28] er karakteriseret ved, at 
alle fam iliens m edlem m er føler sig hjulpet, og at ingen forlader rådgivnin
gen i nederlagsstem ning. Resultatet af rådgivningen behøver ikke nødven
digvis at være enighed, men det kan også væ re en erkendelse af de m ang
lende m uligheder for at opnå enighed og respekt for forskellighederne.
Resultatet af rådgivningen -  " lø s n in g e n " .....bør tilgodese børnenes behov,
m en også foræ ldrenes." (Bet. s. 156).

Af sammenhængen fremgår imidlertid under hensyn til, at for

31. Danielsen 1989 s. 301f.
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holdene er dårligt undersøgt, og at der ikke -  endnu -  har 
været krav til rådgivernes uddannelse, supervision mv., at der 
i det ovenfor citerede snarere tales om et ideelt mål for rådgiv
ningen end om den faktisk foretagne rådgivning.

Det fastslås da også, at der er behov for en evaluering og 
metodebeskrivelse eller vejledning og en kvalitetsvurdering, 
ligesom der kan overvejes krav til rådgivernes uddannelse og 
erhvervserfaring, oplæringskursus og/eller obligatorisk 
optræning og supervision.32

3.2 Forsøgsordninger
1 1979 blev den københavnske "Ægteskabs- og Skilsmissehjæl
pen" startet som et forskningsprojekt med økonomisk støtte 
fra Egmont H. Petersens Fond og på Socialministeriets og Ju
stitsministeriets anbefaling. Projektet varede til 1983. Arbejdet 
videreføres i dag i begrænset omfang ved hjælp af statslige og 
private tilskud samt tilskud fra Københavns og Frederiksberg 
kommuner.

Rådgivningen er indrettet på par og familier og ikke på 
enkeltpersoner ud fra det synspunkt, at samliv såvel som skils
misse drejer sig om to personer og deres eventuelle børn. 
Såfremt særlige forhold taler derfor, kan der træffes aftale om 
en individuel samtale med hver af parterne umiddelbart forud 
for den første fælles samtale.

Ægteskabs- og skilsmissehjælpens tilbud består i tidlig fri
villig mægling med tværfaglig sagkyndig hjælp af psykologer 
og jurister. Det tværfaglige team sammensættes i hvert enkelt 
tilfælde på baggrund af visitation. Teamets sammensætning 
afhænger af, om parret ønsker afklaring af deres problemer 
med henblik på at fortsætte ægteskabet, eller om de overvejer 
separation og skilsmisse. I samtalerne deltager såvel en kvin
delig som en mandlig psykolog. Mæglingen er ikke indrettet 
på at yde isoleret sagkyndig bistand inden for et bestemt områ
de som f.eks. juridisk vejledning, og eventuelle ønsker herom 
vil derfor ikke blive imødekommet. Betalingen udgør klienter
nes egen timeløn på basis af den bruttoindkomst, de hver især

32. Bet. s. 174.
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opgiver på deres selvangivelse, f.eks. 125 kr. pr. time ved en 
bruttoindkomst på 250.000 kr. Første samtale varer alminde
ligvis ca. 3 timer.

I to-årsperioden varede sam talerne i gennem snit 2 tim e hver. A f 100 par 
havde kun 33 1 sam tale, mens de 67 havde m ellem  2 og 9. 77 af de 100 par 
traf under eller efter m æ glingen en beslutning, heraf 46 til fordel for æ gte
skab og 31 til fordel for separation. 41 par nåede frem til en følelsesm æ ssig 
afspæ ndthed, heraf 25 par inden for æ gteskabets ram m er og 16 par i separa
tion. U dgiften til m æ gling havde i forsøgsperioden pr. par beløbet sig til ca.
9.000 kr.

I 1984-85 blev en forsøgsordning med familierådgivning eta
bleret i Ringkøbing. Ordningen havde sit udgangspunkt i et vel
fungerende samarbejde mellem Børnerådgivningscentret, Bør- 
nepsykiatrisk afdeling i Ålborg og Retten i Ålborg og Nordjyl
lands Amt.

Den prim æ re opgave var at h jæ lpe klienterne til selv at løse deres konflikter. 
K lienterne blev ikke registreret på navn. M ålet var at m indske de tab, som  
nødvendigvis indtræ ffer, når fam ilier splittes, og styrke deres evne til at 
træffe fæ lles beslutninger. I praksis blev der ydet hver part tre m øder af 2 
times varighed. 40%  af parrene traf beslutn ing om  fortsæ ttelse af sam livet, 
hvor børnene skulle være, hvordan sam væ rsordningen skulle fungere mm. 
Rådgivningen havde da tjent sit form ål. Knap 25%  havde fortsat konflikter, 
og ca. 10%  afbrød rådgivningen. På baggrund af erfaringerne skønnedes det, 
at landsbehovet for rådgivning kunne være 2.500-3.000 pr. år, når offentlig
heden blev bekendt med ordningen.33

Ud over disse forsøgsordninger findes adskillige rådgivnings- 
tilbud, herunder rent private tilbud som Mødrehjælpen af 
1983.

33. Forsøgsprojektet i N ordjylland er beskrevet i hæ fterne: T idlig rådgiv
ning til foræ ldrepar i sam livskrise I og II, Ask Elklit: Erfaringer med 
skilsm isserådgivning i N ordjylland, i Psykolog N yt 1986 s. 382-86, Ole 
Ry N ielsen: Æ gteskabs- og skilsm isserådgivning -  En forsøgsordning 
i N ordjyllands am t med tidlig rådgivning til par i sam livskrise, i U ge
skrift for Læ ger 1987 s. 115-17. Se tillige D anielsen 1989 s. 310ff.
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4. Diskussion
Den normale fremgangsmåde for en ægteskabssags behand
ling indebærer en opsplitning af sagens elementer i konfliktty
per, f.eks. fordeling af forældremyndighed, samværsret, bolig, 
bodeling etc., som behandles ved forskellige instanser. For par
terne hænger disse konflikter imidlertid sammen. Det vil der
for ofte forekomme uforståeligt, hvorfor f.eks. spørgsmålet om 
forældremyndighed ikke afgøres i sammenhæng med, hvem 
af parterne der skal overtage ejerboligen.

Ved statsamterne udsættes parterne ved vilkårsforhandlin- 
gen for et "minikursus" i familieret. Parternes evne til at lytte 
og opfatte under sådanne møder, hvor de muligvis møder 
ægtefællen første gang i lang tid, men i alt fald må antages at 
beskæftige sig med et emne, som er særdeles følelsesmæssigt 
ladet, må forventes at være begrænset. Den reelle information, 
der således tilflyder dem efter disse møder, er utvivlsomt til
svarende ringe. I overensstemmelse hermed er da også fremsat 
forslag om, at såvel form som indhold af disse møder bør over
vejes i fremtiden, således at møderne i højere grad tager form 
af spørgsmål og dialog, end af forelæsning, hvortil andre mid
ler bedre kunne anvendes.34 Samtidig understreges, at det må 
overvejes at skærpe kravene til samtidigt fremmøde, uagtet 
det måtte øge risikoen for udeblivelse.

Alt i alt viser gennemgangen, at vægten via regelgrundlaget 
er lagt på forholdet mellem situation og institut og ikke på sel
ve interaktionen i situationen. Den mulige sondring mellem 
form og indhold er forudsat, uagtet det erkendte i konflikter
nes overvejende ikke-juridiske karakter.

Den enighed, som er en forudsætning for skilsmissesagens 
behandling ved statsamtet, er langtfra altid til stede ved par
ternes forudgående henvendelse til advokat. Forligsbestræbel- 
ser må derfor udfoldes.

Som beskrevet i kapitel 6 afsnit 2.4.2 er der tendens til, at 
disse bestræbelser i stadig større omfang foregår skriftligt ind
byrdes mellem advokaterne, dvs. at parterne ikke deltager 
aktivt i forhandlingerne.

34. Danielsen 1989 s. 251.
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M undtlige forhandlinger blev således af en interview et advokat angivet til 
alene at foregå i 10%  af tilfæ ldene. A dvokaten var af den opfattelse, at 4- 
partsforhandlinger var at foretræ kke, men fandt det på grund af væ gring fra 
andre advokater stort set um uligt at få etableret sådanne m øder. A dvokaten 
havde erfaring for, at opfordring til m undtlige forhandlinger ofte overhove
det ikke besvares a f m odpartens advokat.

De skriftlige forhandlinger har som udgangspunkt som formål 
at opnå mere korrekte juridiske resultater end mundtlige, hvil
ket imidlertid på grund af indtruffen udmattelse hos de invol
verede parter sjældent opnås, og aftaler sluttes således på et 
utilfredsstillende grundlag. Heroverfor står det faktum, at 
møder, hvor parterne selv er til stede, ofte vil være opslidende, 
fordi parterne er stærkt følelsesmæssigt involverede, hvorfor 
advokater kan mangle tilskyndelse til at motivere parterne til 
sådanne møder.

Ved behandling af separations- og skilsmissesager hos 
advokat er klienten altså på grund af større overgang til skrift
lige forhandlinger gledet stadig mere ud af billedet, og bortset 
fra de tilfælde, hvor advokaterne har specialiseret sig i behand
ling af familieretlige sager, er sagerne typisk for de fleste advo
kater et "nødvendigt onde".35

For så vidt angår domstolsbehandlingen er det som anført 
således, at de processuelle maksimer påvirkes af den materiel
le ret. I jo højere grad man i stedet for at have objektive, let 
konstaterbare kriterier skal lægge vægt på parternes subjekti
ve opfattelse af det passerede og den enes skyld for sammen
bruddet, desto mere må det offentlige gå ind i sagen samt føre 
selvstændig kontrol, og desto besværligere bliver bevisførel
sen.36 Trediepersonens rolle bliver vanskeliggjort, og den retli
ge konstruktion med en taber eller vinder uhensigtsmæssig.

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at domstolene i almin-

35. D er findes ingen statistik , der belyser, hvor m ange sager det lykkes
advokater at forlige. D anielsen går ud fra, "a t det sikkert er m an ge", 
og hos M ogens Beier, Thorning H ansen, M ogens Lund: Rapport om 
tvæ rfaglig konference om  børnesagkyndig bistand i retssager om 
foræ ldrem yndighed, i U fR 1986B s. 381, anslås, at det lykkes ad voka
ter at forlige halvdelen af deres foræ ldrem yndighedssager.

36. Ligeså Danielsen 1989 s. 44.
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delige civile sager i vidt omfang udfolder forligsbestræbelser 
til trods for ofte langvarige forudgående forligsforhandlinger 
mellem parterne(s advokater). I ægteskabssager derimod 
hører forligsforhandling i retten til sjældenhederne.

For så vidt angår rådgivningen er hovedvægten ikke lagt på 
det formelle forhold mellem situation og institution, men der
imod på interaktionen mellem parter og aktionen fra rådgiver. 
Der er således taget en vis konsekvens af erkendelsen af, at 
uoverensstemmelser i ægteskabssager ofte er af følelsesmæs
sig snarere end juridisk karakter og søgt skabt et rum for 
omgang med disse følelser.

Fraværet af krav til rådgivernes uddannelse, supervision 
mv. synes dog at afspejle en vis uklarhed mht., i hvilket 
omfang parterne selv må bevare rådigheden over deres kon
flikter. Spørgsmålet om parternes frihed under rådgivningen 
samt dennes rolle i forhold til en eventuel senere afgørelse af 
forældremyndighedsspørgsmålet volder tilsyneladende fort
sat vanskeligheder.37

For så vidt angår den fremtidige rådgivning overvejede 
udvalget bag Bet. 1279/94 om fælles forældremyndighed ind
førelse af obligatorisk rådgivning.

Debatten forud havde fremført det synspunkt, at det burde 
kunne "betale sig" at samarbejde om, hvad der er bedst for 
barnet.38 Nægtelse af deltagelse i rådgivning skulle således 
kunne være medvirkende til, at man ud fra en samlet vurde
ring af sagen fandt, at den anden forælder er mere egnet til at 
have forældremyndigheden.39

A f betæ nkningen frem går, at det vel ikke kan udelukkes, at "p assiv itet" 
eller udvist m odvilje over for frem satte rådgivningstilbud efter et konkret 
skøn tillæ gges "processuel skad evirkning" under en efterfølgende retssag

37. O vervejelser om m yndighedernes sam spil under den danske 2- eller 
3-strengede ordning levnes i D anielsens Skilsm isseret m ed rette et 
helt kapitel (kap. 19), idet risiko for dobbeltbehandling, cirkulering 
m ellem  flere instanser, sagers berostillelse mv. d iskuteres. En løsere 
opbygning af processen foreslås da også.

38. Beslutningsforslag om  revision af m yndighedsloven, B 15, Folketings
tidende 1992-93, Tillæ g A, sp. 3285.

39. Lov og ret om  børn, Rapport fra en arbejdsgruppe under D et danske 
C enter for M enneskerettigheder, 1993 s. 30-31.
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om  foræ ldrem yndighedstvisten. En m odvilje mod at væ re m ed i rådgivning 
kan, afhæ ngig af de individuelle forhold og baggrunden herfor, vise noget 
om  vedkom m endes sam arbejdsevne og derm ed om egnetheden til at have 
eller få foræ ldrem yndigheden. H erudover frem hæves, at tillæ ggelse af 
fakultativ processuel skadevirkning form entlig allerede i dag sker i et vist 
om fang, såfrem t det under en retssag oplyses, at en § 28-rådgivning ikke har 
kunnet gennem føres på grund af den ene parts m angel på sam arbejdsvilje.

Udvalget fandt imidlertid, at det længste man ønskede at gå 
var at etablere rådgivning, blot den ene forælder anmoder her
om eller tilkendegiver en positiv indstilling hertil.40

Samtidig understreges, at tvang hænger dårligt sammen 
med rådgivningens formål, som er at løse konflikter, idet det
te forudsætter et "mindstemål af positiv og åben indstilling", 
og at "ingen kan tvinges til at blive eller deltage aktivt i den 
gensidige frie dialog, som er ordningens substans." Risikoen 
for proforma-rådgivning og for at bringe rådgivningen i 
miskredit er for stor, idet den bedste styrkelse af rådgivningen 
vil være den succes og kendskab hertil, den måtte få.

Overvejelserne udtrykker vanskelighederne ved at indpla
cere irrationelle og følelsesmæssige faktorer i et rationelt og 
formelt system.

5. Mægling (mediation)
5.1 Cases
Mægling, som det beskrives i denne bog, er en hybrid mellem 
flere faggrupper og forudsætter kendskab til arbejde med 
såvel interpersonelle som intrapersonelle konflikter. Dersom 
det forhold, at følelser bringes på dagsordenen, og parterne 
involveres i en læreproces, opfattes som terapi, indeholder 
mægling et terapeutisk forløb, om end terminologien i vidt 
omfang er et definitorisk spørgsmål. Dyberegående terapi i 
form af kulegravning af parternes opvækst mv. bliver imidler
tid aldrig aktuel i mæglingsprocessen, idet de intrapersonelle 
konflikter alene fremdrages i det omfang, de er til hinder for 
arbejde med den interpersonelle konflikt. Relationen er i fokus,

40. Bet. s. 173.
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og grundlæggende etiske standarder hindrer, at et terapeutisk 
forløb iværksættes uden parternes udtrykkelige forhåndstil
sagn hertil.

Inden for mæglingsprocessen er det netop kombinationen 
af struktur, dvs. kendskab til mæglingsforløbets faser og meto
de, dvs. kendskab til aktiv lytning, reframing etc., der får par
terne til at tænke anderledes om konflikten.

Mægling forudsætter således en specifik træning, idet der er 
en tendens til, at mæglere, som har en psykologisk baggrund, 
glemmer strukturen og spørger (alt for længe) til parrets følel
ser, og advokaten overholder strukturen, men glemmer at 
spørge til følelser.

Et enestående case-materiale af mægling af familiekonflik
ter er produceret af Haynes Mediation Associates, New York. 
John Haynes har som stifter af Haynes Mediation Associates 
specialiseret sig i mægling i familiekonflikter, har undervist og 
skrevet bøger om emnet. Med samtykke fra de involverede par 
har han produceret 6 videoer med undervisningsmateriale 
omfattende 6 typer konflikter.41 Der er således ikke tale om 
simulationsforhandlinger, men deltagere, som personligt er 
involveret i de pågældende konflikter. Videoerne omtales her 
for med udgangspunkt i konkrete sager at vise tilbudet i 
mægling (mediation) til forskel fra domstolsbehandling. I hvil
ket omfang de adskiller sig fra de i dette kapitel beskrevne 
rådgivnings- og øvrige mæglingstilbud, er vanskeligt at sige, 
al den stund disse tilsyneladende er særdeles uens og i øvrigt 
dårligt kortlagt. Samtlige videoer skal naturligvis ses for at 
opnå det fulde udbytte. Videoerne er følgende:

Video 1. Når mor og barn flytter: Ægtefællerne A og B er ved 
skilsmissen enedes om, at forældremyndigheden over fælles- 
barnet C skal være hos A, samt at B, hvis bopæl ligger i nærhe
den af A's og C's skal have samvær med C halvdelen af hver

41. M aterialet er produceret af H aynes M ediation A ssociates, 161 East 
M ain Street, H untington, NY 11743. Serien distribueres i norsk over
sæ ttelse af Kirkens Fam ilierådgivning, O tta, N orge.
V ideom aterialet er her anvendt, dels fordi det er m uligt at checke 
efter, dels fordi det på overbevisende m åde videregiver erfaringer, jeg 
selv har gjort under talrige æ gteskabsm æ glinger.
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weekend samt 1 yderligere dag i ugen. Ordningen har funge
ret til alles tilfredshed i det halve år, skilsmissen har varet. A 
har nu fået nyt job i en by 500 km væk og agter at flytte med C 
til denne by. B protesterer herimod. Fastholdes konfliktens 
behandling ud fra påstande, vil enten domstolene skulle tage 
stilling til spørgsmålet om ændret forældremyndighed eller 
statsamtet til fastsættelse af regler for samvær. Såvel domstole
nes som statsamternes afgørelse af tvisten sker, om end under 
skøn, ud fra en relativt fast praksis. Ved domstolsbehandlin
gen foregår forhandlingen endvidere mellem parternes advo
kater og den respektive dommer. Ved mæglingen møder par
terne op uden repræsentation.

Under første mæglingsmøde giver B udtryk for vrede over, 
at A vil flytte, og mener hun burde afvente et avancement i den 
by, parterne allerede bor i. A derimod fralægger sig ansvaret 
for sit valg og giver udtryk for, at hun er nødt til at tage imod 
tilbudet. Under mæglingsmødet præciserer mægleren, at M 
ikke har juridisk mulighed for at forhindre A i at flytte, hvor
for han må tage stilling til, hvorvidt han vil forsøge at hindre 
datteren C i at flytte. Dette kan kun ske ved, at B kræver foræl
dremyndigheden overført til sig. B erkender, at han ikke ser sig 
fuldt ud i stand til at påtage sig forældremyndigheden. Pro
blemet, der skal afklares i mæglingsforløbet, bliver herefter 
omfanget af B's samvær med barnet.

I mæglingsmødet bliver problemet ikke formuleret som B's 
samkvem med barnet, men alles behov anses for ligeværdige, 
dvs. barnets behov for at bevare kontakten med sin far, idet 
moderen erkender, at far og barn har et godt forhold til hinan
den, faderens ønsker om at dele så meget af en dagligdag med 
sin datter som muligt, og moderens tilsvarende ønsker og 
bekymringer. Via opsummeringer af de vigtigste udsagn til
stræber mægleren at få parterne til at sætte sig ind i den 
andens situation.

Moderens bekymring for konsekvenserne af B's hidtidige 
vægring ved at tage sig af datterens diabetes fylder meget 
under mæglingsmødet. Moderen viser behov for at fremhæve 
sin indsats og faderens uansvarlighed og vender ofte tilbage til 
dette tema, hvor hun tilsyneladende føler, hun har fuld kon
trol. Adspurgt af mægleren, hvad B tænker om A's bekymring,
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slår han dette hen. Mægleren flytter herefter fokus fra fortiden 
og den ægteskabelige kamp om forældrefunktionen og til 
fremtiden -  til, hvordan mor- og far-rollen skal varetages. Her
ved opnås dels en anerkendelse af moderens bekymring, dels 
en mulighed for faderen til at påtage sig et ansvar for (fremo
ver) at tage del i barnets diabetes, dersom en besøgsordning 
skal etableres. Det viser sig under mæglingsforløbet, at mode
ren tillige har en bekymring for, at datteren, såfremt hun for 
ofte besøger sin fader i sine vante omgivelser, vil få for svært 
ved at tilpasse sig de nye omgivelser og få nye venner og 
måske som yderste konsekvens ønske at blive hos faderen. 
Denne bekymring kommer kun antydningsvis frem i starten af 
forløbet, men det fremgår efterhånden tydeligt, at bekymrin
gen fungerer som en skjult dagsorden og som sådan kan umu
liggøre enhver forhandling om den eksplicitte dagsorden. 
Moderens frygt for, at faderen vil sabotere hendes beslutning, 
bliver herefter taget frem i det åbne. Herefter kommer man
dens underliggende bekymring frem, idet han frygter, at 
moderen efter flytningen vil begynde at skære ned på hans 
samvær.

Mægleren fremhæver herefter, at parret som skilte ikke læn
gere er afhængige af at stole på hinanden, men at støtte til den 
anden i forældrerollen eller tilsvarende mangel på støtte vil få 
konsekvenser og kan bringe dem i en situation, de ikke kan 
håndtere. Når tonen skærpes, beder mægleren dem overveje, 
hvilke konsekvenser en eventuel retssag vil få for (især) barnet. 
Parret bliver tilsyneladende berørt af denne "belæring".

Herefter tages hul på den praktiske fordeling af årets dage 
mellem forældrene. Mæglingsmødet afsluttes med "hjemme
opgaver", hvor faderen skal undersøge muligheden for at få et 
kursus i diabetesbehandling, og begge skal gennemgå kalen
deren og komme med forslag til, hvorledes dagene skal forde
les mellem dem.42

Video 2. En familie på vej ud a f alkoholen: Dette par har boet fra 
hinanden i 20 måneder; manden har et alkoholproblem. Parret 
har en datter. Manden er pålagt betaling af hustrubidrag, men

42. Betegnelsen "sam væ r" anvendes her såvel i ordets ikke-retlige som  
retlige betydning. Partsbegrebet følger ikke den jurid iske definition.
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har endnu ikke betalt. Mægleren opfatter tegn på, at parret er 
ambivalent med hensyn til at opnå skilsmisse. Mægleren 
bestemmer sig for at arbejde med bidragsaftalen. Mægleren 
påtager sig ikke at søge at få parret sammen igen, idet mægle
ren fremhæver, at dette snarere er en terapeuts opgave. Deri
mod er han omhyggelig med at få nuværende aftaler til at fun
gere på en sådan måde, at det er muligt at genforenes. Samti
dig påtager mægleren sig at forsøge at bryde gamle ægte- 
skabsmønstre, ikke ved hjælp af terapi, men ved via selv at 
fungere som eksempel på konstruktive reaktioner at forandre 
interaktionsstilen tilstrækkeligt til, at forhandlingerne kan 
være frugtbare. Parret er ressourcesvagt, og mægleren må ind
rette sin adfærd herefter. Videoen illustrerer således en tilpas
ning i stil til de aktuelle klienter, som en erfaren mægler er i 
stand til at vælge.

Video 3. Hvordan gik det?: (Sessionen er en opfølgning af 
mæglingen foretaget på video 2): Videoen adskiller sig fra de 
øvrige ved flere forhold. For det første foreligger opfølgning 3 
måneder efter første session, for det andet indleder mægleren 
med en briefing fra parrets lokale mægler, som har haft dem til 
flere mæglingsmøder i den forløbne tid. Det fremgår, at parret 
efterhånden er indstillet på en skilsmisse, og at bidragsaftalen 
indgået i første mæglingssession ikke er overholdt. Det frem
går endvidere, at den mandlige part har fået oplysninger om, 
at han økonomisk ville være stillet bedre, dersom han går til 
retten, hvilket gør ham uvillig til at medvirke til mægling. 
Mægleren forudser vanskeligheder for konen med at tage ini
tiativ til overhovedet at gøre sit krav gældende retligt, hvorfor 
han udfordrer konen. Mæglingen afsluttes ved, at konen støt
tes i at søge sit krav fastsat retligt.43 Videoen illustrerer således 
den motivation, der er nødvendig for, at en mægling skal lyk
kes.

Video 4. Barnet, ingen vil have: I denne sag er problemet for
delingen af parrets 3 børn: Begge parter vil have, at den yngste 
søn skal bo hos den anden; begge vil have datteren hos sig, og

43. Forskelle m ellem  USA og D anm ark i regler for fastsæ ttelse og inddri
velse af æ gtefæ llebidrag er uden betydning for interaktionen m ellem  
parret i denne video.
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ingen vil have den ældste søn. Ligesom i Danmark skal en af 
parterne (i alt fald formelt) have forældremyndigheden. I 
mæglingsforløbet søger mægleren at få parret til at se hvert 
barns stærke sider. Han udfordrer dem ved at angive positive 
grunde for deres respektive ønsker og påtager sig tillige en 
underviserrolle ved at dele sin professionelle viden om børns 
behov for både at have en far og en mor. Samtidig søger han 
ved at fremhæve det "uønskede" barns betydning for sine 
søskende at styrke dennes position og endvidere lette det pres, 
som de lægger på datteren for at være hele familiens "trøster". 
Videoen afsluttes med, at mægleren stiller hjemmeopgaver for 
hver af parterne og beder dem bl.a. overveje, hvordan hver af 
dem som indehaver af forældremyndigheden over datteren vil 
sørge for, at hun ser sine søskende og den anden forælder.

Fra et mæglingssynspunkt er problemet i denne video ud 
over selve konflikten, at mægleren kan påvirkes af, at han ikke 
bryder sig om en eller begge parter eller deres adfærd. Mægle
rens neutralitet bliver altså udfordret. Mæglerens personlige 
historie og værdier kan kollidere med klienters værdier eller 
opførsel, og risikoen for, at elementer i hans egen historie gør 
ham partisk over for en part, er nærliggende. Mæglerens 
opmærksomhed og forståelse herfor er nødvendig og bidrager 
forhåbentlig til at forhindre, at mægleren bliver allieret med en 
part.

Video 5. Ressourcestærke konkurrenter: Parret har boet fra hin
anden i en måned. De har været gift i 15 år og har to børn, som 
bor sammen med moderen i det tidligere fælles hjem. Konflik
ten drejer sig om samværet med (evt. forældremyndigheden 
over) de to børn. Begge parter er akademikere, og henvisende 
instans har orienteret mægleren om, at parret er i stand til at 
engagere sig i en magtkamp med et højt konfliktniveau. Man
den, som er flyttet fra det fælles hjem, "har en anden kvinde", 
som konen ikke ønsker, børnene skal være sammen med. 
Konen har altså en uholdbar udgangsposition (dvs. indtager 
en position, som ligger uden for sædvanlig retsopfattelse), 
hvorfor det bliver mæglerens opgave at prøve at få konen til at 
tage et første skridt, førend den anden kan komme med 
indrømmelser. Mægleren må samtidig definere sin rolle -  ikke 
som en, der prøver at få parret sammen igen, men som hjælper
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til løsning af praktiske spørgsmål. I denne konkrete video sker 
det (bl.a.) ved, at mægleren giver udtryk for, at han forstår, at 
konen ønsker noget af manden (at han skal vende tilbage), og 
at mægleren ønsker, at konen beskriver, hvad hun ønsker af 
ham. Ved konens formulering om, at hun ikke ønsker at gå 
gennem en retssag og ikke ønsker, at en advokat eller dommer 
skal presse en aftale ned over hende, giver hun udtryk dels for, 
at hun anerkender separationen som en realitet, dels for, at hun 
anerkender mæglerens rolle.

Før man kan forvente indrømmelser fra mandens side, må 
han have en vished for, at han kan have børnene hos sig. Mæg
leren må derfor under hele forløbet bringe konens (skjulte og 
åbne) dagsorden (om at få manden igen) tilbage til de prakti
ske spørgsmål, som er genstanden for mæglingen.

Rent teknisk er mæglerens opgave på grund af parrets kon
kurrence at kontrollere samtalen, ofte ved afbrydelser (som 
han ikke tillader klienterne), ved direkte faktaorienterede 
spørgsmål, i det hele en direkte og ofte konfronterende facon. 
Mægleren underviser også parret i, hvordan de kan forhandle 
for at lette situationen yderligere. Han giver f.eks. konen kon
krete råd om følgerne af at komme med betingede forslag etc. 
Sessionen slutter med, at parret laver praktiske aftaler for de 
næste uger og aftaler at mødes til genforhandling i nyt 
mæglingsrmade til den tid.

Video 6. Hvem skal bestemme: Dette par er fortsat samboende, 
men har store vanskeligheder med at blive enige om, hvorle
des datteren skal opdrages. Der har samlet sig en stor aktmap
pe, som indeholder mange faglige evalueringer og udtalelser. 
Mægleren vælger ikke at læse dette, fordi mappen er en del af 
fortiden og problemet. Han vælger i stedet at arbejde frem- 
tidsrettet for at finde en løsning. Herved opnår han bl.a. at 
undlade at blive farvet af fortiden, at lade løsningen ligge hos 
parret, som det er nu og i fremtiden, og ikke af en faglig udta
lelse eller vurdering af fortiden, ligesom han giver parret en 
klar besked om, at han ser dem med friske øjne og ikke forbin
der dem med deres mislykkede fortid. Ved til stadighed at 
bringe spørgsmålene tilbage til forældreskab og den fremtidi
ge forældrefunktion mindskes muligheden for at bruge gamle 
ægteskabelige konflikter som våben. Mægleren anvender
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stram struktur, som erfaringsmæssigt er godt, når klienter har 
en meget konfliktfyldt magtkamp og derved føler meget kaos. 
Risikoen for, at hver part tror, den anden part vil få sin vilje, 
mindskes, når mægleren styrer med fast hånd og holder pro
cessen upartisk. Ved den aktive lytning bringes hver part til at 
bevidstgøre de dybere årsager til egne påstande. Når først dis
se er erkendt, frigøres kræfter til indlevelse i den andens 
behov, hvorefter det fælles problem kan defineres.

5.1.1 Kommentarer til cases
Videoerne illustrerer tydeligt forskellen på mægling og dom
stolsbehandling, idet processen, selv når den bliver stærkt 
struktureret, giver plads til følelsesmæssige udspil og fokuse
rer på selvindsigt som forudsætning for indsigt i den andens 
situation og derved grundlag for aftale. Forskellen på mægling 
og (dybtgående) terapi fremtræder lige så tydeligt, dels fordi 
strukturen fremtræder ganske styret, dels fordi mægleren ikke 
går dybt i parternes følelser eller grunde herfor, men ved sin 
accept af disse skaber grundlag for ændring.

Forskellige generelle karakteristika skal her fremdrages:
For det første fremgår det af parternes måde at definere pro

blemet på, at der er en tendens til at definere dette således, at 
det kun kan ændres ved, at den anden part ændrer sig. Dette 
svarer til positionerne og fremlæggelsen i retssager. Parternes 
udgave af problemet indeholder almindeligvis 3 elementer: a) 
Parternes version af fakta, som hver af dem ser disse, b) par
tens klage over den anden og c) partens ønsker eller mål. 
Accepterer mægleren en af parternes problemdefinition, god
tager han samtidig en løsning, som er til denne parts fordel.

Mæglerens første opgave bliver da at hjælpe parret til at 
redefinere problemet, som kun kan løses ved, at begge parter 
bevæger sig. Mæglerens strategi bliver at udfordre begge par
ters udgangspunkter som et skridt i retning af at tage kontrol 
over problemdefinitionen, således at den bliver upartisk.

Mægleren må herefter ved dataindsamling forsyne sig med 
den basale faktiske information, som gør ham i stand til at for
mulere en neutral problemdefinition, der kan accepteres af 
begge parter. Ved data forstås her oplysninger af enhver art af 
aktuel betydning for parterne og dermed for tilfredshed med
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en fremtidig løsning. Ved "neutral" forstås her en problemde
finition, som ikke giver den ene part forrang på bekostning af 
den anden. En neutral problemdefinition indebærer, at begge 
parters behov bliver mødt, dersom problemet løses.

Er der flere problemer i spil samtidig, er det tillige mæglerens 
opgave at lave en dagsorden for rækkefølgen af disse, evt. ved 
at skille problemet ad i smådele og arbejde med hver del for sig.

Et andet element i mæglingen er den tid, der er i fokus. Pro
blemerne, der behandles, ligger i fortiden, løsningen ligger i 
fremtiden. I modsætning til domstolsprocessen, som næsten 
udelukkende fokuserer på fortiden og fordeling af ansvar her
for, beskæftiger mægling sig med fremtiden ud fra en opfattel
se af, at det, der er sket, ikke kan ændres. Parterne kan deri
mod kontrollere deres fremtid. Mæglerens indsats består der
for bl.a. i at flytte parterne fra fortiden(s problem) til fremti
den^ løsning), idet det er indlysende, at man ikke kan for
handle sig til en løsning, mens man er optaget af fortiden.

Et tredie element af interesse i mægling er tilstedeværelsen af 
en mulig skjult dagsorden. Denne kan have grund i, at temaet 
er pinagtigt for parten, eller de tror, at de ved at holde noget 
skjult kan opnå en fordel i forhandlingerne.44 En skjult dagsor
den kontrollerer ofte forhandlingerne og kan -  indtil den kom
mer op til overfladen -  forhindre enighed. Det antages, at en 
person ikke kan argumentere for et synspunkt, mens han tror 
på et andet synspunkt, uden at dette skaber dissonans i perso
nen.45 Jo tættere mægleren kommer på det underliggende 
tema, desto mere sandsynligt er det derfor, at han vil møde 
modstand på praktiske løsninger. Skjulte dagsordener kan af 
denne grund være udtryk for en intrapersonel konflikt, hvor
for mægleren må arbejde på at få den skjulte dagsorden kendt 
og måske endog erkendt hos parten selv.

Et fjerde element af afgørende vigtighed er timingen. Parter
ne har hver deres løsningsforslag, og selv om mægleren tidligt 
ser en tredie løsning (eller flere, som han vil påtage sig ansva
ret for at lancere), vil præsentation af denne på for tidligt et

44. Se hertil undervisningsm aterialet fra H aynes M ediation A ssociates, 
N ew  York.

45. A rthur Cohen: Attitude, C hange and Social Influence, New Y ork 1964.
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tidspunkt have stor risiko for at blive forkastet. Hver af par
terne tror fortsat, at de kan overbevise mægleren om, at de har 
ret. Efterhånden som parterne erfarer, at det ikke er så nemt at 
vinde mægleren for deres sag, begynder de at lytte og nye 
alternativer at se attraktive ud.

Har mægleren da lanceret et tredie alternativ for tidligt, og 
det er blevet forkastet, kan det være vanskeligt at tage det op 
igen.

Et fem te element, tæt forbundet med timing, er adgangen til 
flere mæglingssessioner. Disse giver anledning til såkaldt 
"hjemmeopgaver", hvori naturligvis ligger selve ansporingen 
for hver part til at tage ansvar for at komme med sit forslag til 
en eventuel løsning. Samtidig giver flere sessioner imidlertid 
også mulighed for at fordøje den information, der er frem
kommet under mæglingen. Mulighederne for gode løsninger 
øges med øget indsigt.

Flere mæglingssessioner åbner samtidig mulighed for gen
forhandling. Den værste brod bliver taget af en praktisk 
løsning, som kan forekomme spiselig netop på grund af det 
korte perspektiv, og som dernæst kan give mulighed for juste
ringer eller accept, afhængig af parternes erfaringer.

Et sidste element, som skal fremhæves i denne sammenhæng, 
er mæglerens forpligtelse til at holde sig neutral og samtidig her
med retten til at undlade at foretage mægling med parter og evt. 
henvise disse til anden mægler. Mæglerens egne værdier og per
sonlige historie kan indebære, at han ikke bryder sig om en eller 
begge parter. Sympatiserer mægleren mere med den ene part, 
vil dette virke negativt på den anden, idet det vil påvirke for
handlingerne. Hvis den ene part er "bedre", er den anden nød
vendigvis "værre". Mægleren har da foretaget en bedømmelse 
af parterne, men har ikke hjulpet dem frem mod en afgørelse. 
Når han først har foretaget en bedømmelse, vil dette forkludre 
mæglerens neutralitet. Mægleren må derfor tilstræbe en høj 
grad af opmærksomhed også på egne relationer for at forhindre 
at blive allieret med en part.46 Dette krav til mægleren illustrerer 
forskellen i dommerens og mæglerens neutralitet og understre

46. Se tillige undervisningsm ateriale til videoer fra H aynes M ediation 
A ssociates, New York.
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ger samtidig opmærksomheden på konteksten, såvel den histo
riske som den aktuelle, og parternes såvel som mæglerens.

6. Sammenfatning
Kapitlet gennemgår forskellige måder at behandle familieretli
ge konflikter på og fremhæver det problematiske i en skilsmis
sesags opsplitning i delelementer, som for parterne synes for
bundne, men som retligt er adskilte.

De beskrevne cases illustrerer endvidere, at mægling kun 
kan foretages, dersom parterne er indstillet på via denne vej at 
nå frem til en løsning, ligesom de forudsætter, at parterne ikke 
er meget ressourcesvage, idet der herved er risiko for, at mæg
lerens rolle bliver for fremtrædende.

Den i offentligt regi tilbudte rådgivning er, om end den i 
dag ikke er ordentligt undersøgt og formentlig langtfra funge
rer optimalt, udtryk for nogle positive intentioner om i så vidt 
omfang som muligt at overlade løsningen af konflikterne til 
parterne selv. Imidlertid levner § 28-rådgivning ikke mulighed 
for at råde bod på den for parterne ofte uhensigtsmæssige 
opsplitning af skilsmissesagen i delelementer. Man kunne såle
des overveje at udvide mæglingstilbudet til også at omfatte 
spørgsmål af økonomisk karakter, både bidrag og bodeling.47 
Fra mægling i privat regi er det erfaringen, at parter evner at 
finde frem til løsninger, de finder tilfredsstillende, vel vidende 
at de derved indgår aftaler, som isoleret betragtet økonomisk 
måske stiller dem dårligere end de ville blive, dersom domsto
lene, de almindelige eller skifteretterne, ville have truffet 
afgørelse om de pågældende spørgsmål, men som giver dem 
andre fordele.

Endelig kan man spørge, om betegnelsen § 28-rådgivning er 
hensigtsmæssig. Eftersom den klientgørelse, som de seneste år 
har udviklet sig, gør det særdeles uvant at have tiltro til, at kli
enter selv evner at træffe gode beslutninger om deres liv, er der 
risiko for, at den anvendte terminologi fastholder såvel klien
ter som personale i en situation, hvor eksperter giver råd til

47. Fra mit arbejde bl.a. i M ødrehjæ lpen af 1983 har jeg  gode erfaringer 
med at m æ gle alle de relevante spørgsm ål under ét.
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lægfolket om, hvorledes de skal leve deres liv, uanset dette er i 
modstrid med hensigten om, at processen skal være hjælp til- 
selvhjælp. En beklagelig understregning af kritikken af klien
ternes manglende "makken ret" ligger herved i anvendelsen af 
processuel skadevirkning ved manglende samarbejdsvilje. 
Begrebet frivillighed får herved en ganske anden og delvis 
tvivlsom klang end tilsigtet i mægling.48

Det bliver i stedet nødvendigt med meget klare retningsli
nier for, hvornår en person er klient og som sådan objekt i 
kommunikativ forstand, eller subjekt med de rettigheder og 
forpligtelser, der er forbundet hermed.

48. Vedr. diskussion af frivillighedsbegrebet henvises til Kapitel 13.



Kapitel 11 
Boligretssagen og dens alternativ

1. Indledning
Konflikter indbyrdes mellem lejere og mellem lejere og udleje
re er konflikttyper, som på grund af deres berøring med de 
involveredes dagligdag kan have en særdeles indgribende 
karakter. Selv om parterne ikke -  som i ægteskabssager -  som 
udgangspunkt har haft et følelsesmæssigt engagement i hin
anden, eller direkte har valgt at have kontakt med hinanden, er 
boligsagerne konflikttyper, hvor parterne -  hvad enten de vil 
det eller ej -  måske over en årrække kan have en daglig om
gang med hinanden. Der er altså tale om en konflikttype, som 
på grund af parternes vedvarende relationer egner sig dårligt 
til domstolsbehandling.

Lejesager er da også et område, hvor alternativ konflikt
løsning igennem længere tid har været praktiseret, i nogle 
boligområder på privat, individuelt initiativ, i andre på grund
lag af initiativ taget centralt fra boligselskabets administration.

Samtidig har Boligselskabernes Landsforening foreslået 
boligretterne erstattet af amtslige boligvoldgiftsnævn, og et 
udvalg under Boligministeriet fik i foråret 1994 som kommis
sorium at komme med forslag til sådanne voldgiftsnævns 
kompetence, sammensætning mv. Udvalgets redegørelse fore
lå i november 1994.

I dette kapitel vil boligretssagen og den retlige behandling 
af boligkonflikter blive beskrevet. Herefter vil forskellige initi
ativer til alternativ behandling af boligkonflikter blive omtalt.

2. Boligretssagen
2.1 Regelgrundlaget
Misligholdelse kan foregå på flere måder, f.eks. restancer med
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betaling, misbrug af råderet over lejligheden eller brud på hus
ordenen. Ifølge lejeloven er udlejers eneste reaktionsmulighed 
i alle disse tilfælde opsigelse eller ophævelse af lejemålet i hen
hold til lejelovens §§ 83 eller 93.

For så vidt angår restancer med betaling eller misbrug af 
råderet eller lejerens krav på refusion af udgifter i forbindelse 
med forbedringer af lejemålet finder en eventuel konflikt sted 
direkte mellem lejer og udlejer, og uden at de øvrige lejere 
umiddelbart berøres i deres lejemål af konflikten. Hertil kom
mer, at bevisvanskelighederne er overskuelige, og sager af den 
her nævnte art vil derfor typisk ikke volde de største vanske
ligheder -  i al fald set fra et juridisk synspunkt.

En ganske anden sag er overtrædelser af husordenen, som 
dels berører de øvrige beboere i ejendommen, dels er adfærds- 
relaterede og dermed typisk flygtige af karakter, hvorfor de er 
langt vanskeligere at dokumentere f.eks. i en boligret. Det er 
da også typisk disse sager, hvorom der er størst diskussion, og 
hvorpå hovedvægten vil blive lagt i dette kapitel.

2.1.1 Overtrædelse af husordenen
På de områder såsom almindelige beboelseslejemål, hvor leje
loven gælder, jfr. lovens § 1, skal udlejeren efter § 27 stk 1 sør
ge for, at der hersker god orden i ejendommen. Omvendt skal 
en lejer efter lejelovens § 27 stk. 2 overholde de almindelige 
ordensregler, der gælder for ejendommen, og skal efterkomme 
rimelige påbud, der skal sikre god husorden og forsvarlig brug 
af det lejede. Ejendommens ejer kan således ensidigt fastsætte 
husorden. I ejendomme, hvor der er oprettet beboerrepræsen
tation, kan et beboermøde efter lejelovens § 67 vedtage en hus
orden, der skal være gældende, medmindre udlejeren har 
vægtige grunde til at modsætte sig denne. Regler om beboer
nes rettigheder og pligter findes i den normalkontrakt, som 
Boligministeriet har autoriseret (typeformular B 1977) og i den 
lovgivning (navnlig bolig- og lejelovene), som kontrakten hen
viser til.

Lejeaftaler er som hovedregel uopsigelige fra udlejerens 
side, så længe beboerne overholder deres forpligtelser. Men 
misligholdes kontrakten, har en udlejer efter lejelovens § 83 
litra e og § 93 stk. 1 litra g mulighed for henholdsvis at opsige
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eller ophæve lejeaftalen bl.a. på grund af støj. (Ved en lovæn
dring i 1993 præciseredes, at også psykisk eller fysisk vold 
eller trusler herom kan medføre, at lejemålet opsiges).1 Anven
delsen af §§ 83 og 93 forudsætter begge, at udlejeren retter hen
vendelse til lejeren og giver denne en påmindelse. Det er en 
forudsætning for anvendelse af § 93, at misligholdelsen er væ
sentlig.

Ved opsigelse efter lejelovens § 83 gælder særlige formkrav, 
jfr. § 87.

I forbindelse med, at der ved en ændring af lejeloven i 1975 
indførtes et landsomfattende opsigelsesforbud (lov nr. 82 af 19. 
marts 1975) ændredes samtidig ordlyden af § 83 litra e, idet 
det, som det anføres i bemærkningerne til forslaget, var hen
sigten samtidig hermed at foretage en "lempelse af bevisførel
sen for, at lejeren eller hans husstands forhold er af en sådan 
beskaffenhed, at opsigelse bør gennemføres. Det er efter for
slaget tilstrækkeligt, at udlejeren f.eks. ved vidneudsagn fra 
andre beboere i ejendommen kan sandsynliggøre de forhold, 
der påberåbes".2

Opsigelse og ophævelse forudsætter herefter, 1) at udlejeren 
tidligere har givet lejeren en påmindelse, 2) at udlejeren godt
gør, at denne påmindelse har været berettiget, og 3) at der er 
lighed mellem de forhold, som har ført til påmindelsen, og de 
forhold, der fører til opsigelsen/ophævelsen.

Opsigelsesvarslet er 3 måneder, jfr. lejeloven § 86 stk. 1. Gør 
lejeren inden 6 uger efter opsigelsen indsigelse, skal udlejeren 
efter § 87 stk. 2 anlægge sag ved boligretten. Ophæves lejemå
let, skal lejeren principielt fraflytte lejemålet straks, jfr. § 95.3

1. Jfr. lov nr. 254 af 6. maj 1993.
2. FT 1974-75 (1. sam ling) tillæg A spalte 140.
3. Lejelovens regler gæ lder for lejem ål i private og alm ennyttige boliger, 

m edm indre andet er fastsat; således er f.eks. reglen om  opsigelse af 
lejem ål i alm ennyttig bolig stort set identisk med lejelovens §§ 83 og 
93 om  ophæ velse af lejem ål direkte anvendelig. For så vidt angår 
boligfæ llesskaber (andelsboliger m.v.) gæ lder som  udgangspunkt de 
regler, der er fastsat i vedtæ gten for det pågæ ldende boligfæ llesskab 
evt. suppleret m ed aftaler m ellem  foreningen og det enkelte m edlem . 
Ved fortolkningen og udfyldningen af disse aftaler vil reglerne i leje
lovgivningen kunne væ re vejledende. I norm alvedtæ gten for private
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Ud over lejelovens regler er der fastsat generelle regler bl.a. 
om støjende adfærd i de stedlige politivedtægter og miljøbe
skyttelsesloven. Endvidere gælder der ulovbestemte naboretli
ge grundsætninger.

2.2 Domstolsbehandlingen
Retssager om lejemål, der er omfattet af lejelovgivningen, her
under lejemål i almennyttige boliger, behandles i 1. instans for 
byretten, der i så fald benævnes boligretten, jfr. lejelovens § 107 
stk .l.4 Boligrettens kompetence er begrænset til tvistemål. 
Retsplejeloven giver mulighed for at sætte beboere ud af boli
gen ved en umiddelbar fogedforretning. Men på grund af 
fogedrettens summariske sagsbehandling kræves et fuldstæn
dig klart retsgrundlag, hvilket f.eks. er tilfældet ved manglen
de betaling af leje m.v. eller hvis der foreligger en dom eller et 
retsforlig, som ikke er overholdt.

Sager om brud på husordenen har kun sjældent en sådan 
klarhed, at fogeden uden videre vil medvirke til at sætte bebo
erne ud. Fogedretten tillader normalt ikke bevisførelse i form 
af afhøring af vidner eller særligt sagkyndige, og da en fejlag
tig udsættelse kun meget vanskeligt lader sig genoprette, viser 
fogedretten normalt stor tilbageholdenhed.5 Sager om over
trædelse af husordenen kan derfor kun undtagelsesvis forven

andelsboligforeninger, jfr. bekendtgørelse nr. 24 af 21. janu ar 1981, 
gives bestyrelsen beføjelse til at bringe et m edlem s brugsret til ophør, 
hvis denne gør sig skyldig i forhold, der efter lejelovens bestem m else 
ville berettige udlejeren til at hæ ve lejem ålet. M ed hensyn til e jerlej
ligheder er det den enkelte ejerforening, der fastsæ tter de alm indelige 
regler for husordenen, ejerlejlighedsloven § 5, og overtræ delse heraf 
kan i m edfør af § 8 føre til, at e jerforeningen pålæ gger ejeren at fra
flytte lejligheden med passende varsel. I betæ nkning nr. 295, 1965 
angående ejerlejligheder udtaler udvalget, at der "b ø r stilles strenge
re krav til fjernelse af en ejer end til ophæ velse af et le jem ål". D et anta
ges i øvrigt, at praksis vedrørende udsæ ttelse af andelsboligforenin
ger og lignende vil kunne være vejledende. Et krav om  en ejers fra
flytning kræver, at der træffes beslutn ing herom  af ejerforeningen, der 
ikke har p ligt til at træffe en sådan beslutning.

4. Sager om  boligfæ llesskaber og ejerboliger behandles således ikke som  
boligretssager.

5. Se H enrik Rothe: I fogedretten, K øbenhavn 1986 s. 119f.
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tes behandlet af fogedretten, dersom beboeren møder op og 
erkender de forhold, hvorover der er klaget, og frafalder sæd
vanlig retssag. I modsat fald går sagen til boligretten.

Det er almindelig praksis f.eks. ved Københavns Fogedret, 
at udsættelse på grund af misligholdelse fra lejerens side kun 
kan fremmes som umiddelbar fogedforretning, hvis ophævel
se er sket efter § 93 stk. 1 litra a vedrørende undladelse af ret
tidig betaling af husleje.

Ved lov nr. 469 af 30.6.1993 skete en modificering af bestem
melserne om fogedretternes kompetence i forbindelse med 
umiddelbare fogedforretninger. Besiddelserne kan således efter 
de nye bestemmelser i Rpl. kap. 55 gennemtvinges ved en umid
delbar fogedforretning uden sædvanlig tvangsfuldbyrdelses- 
grundlag, såfremt den berettigede i fogedretten kan godtgøre 
eller sandsynliggøre sit krav mod den forpligtede.

Der er ikke ved den om handlede lovæ ndring tilsigtet nogen æ ndring af 
dom stolenes kom petence mht. græ nsedragningen m ellem  bolig- og foged
retternes kom petence i udsæ ttelsessager, og æ ndringen har form entlig ikke 
æ ndret retternes praksis på om rådet.6

I boligretssager deltager to lægdommere, såfremt en af parter
ne begærer det, eller retten bestemmer, at lægdommere skal 
medvirke, jfr. § 107 stk. 2. Lægdommerne skal være kendt med 
bolig- og huslejeforhold og udpeges efter forhandling med 
henholdsvis større grundejer- og lejerforeninger i retskredsen.

I øvrigt behandles sagerne efter retsplejelovens regler for 
byretssager med mindre afvigelser.

2.2.1. Udvidet forberedende møde i henhold til Rpl. § 355
Boligretssagen følger i det store hele behandlingen af alminde
lige civile sager. Retten benytter sig af sin adgang til ved et 
udvidet forberedende møde iht. Rpl. § 355 at skære sagen til, 
og mundtlige tilkendegivelser på domsvilkår under eller efter 
domsforhandlingen, hvorpå sagen forliges, er sædvanlig frem
gangsmåde.7

6. Jfr. R edegørelse fra arbejdsgruppen om  overtræ delse af husordens
regler i udlejningsbyggeri, Boligm inisteriet nov. 1994 s. 20.

7. Jfr. Boligm inisteriets redegørelse 1994 s. 16.
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Opsigelse eller ophævelse af lejemålet er imidlertid også af 
domstolene til tider fundet en uhensigtsmæssig reaktion. Til 
imødegåelse heraf og med henblik på opnåelse af en mere 
"blød" løsning har et udvidet forberedende retsmøde derfor 
været anvendt til øget mæglingsaktivitet, som skulle motivere 
parterne til at finde en alternativ, ikke lovbundet løsning. En 
sådan vil typisk bestå i genhusning i en anden af udlejeren ejet 
ejendom.

Efter sigende er løsninger af denne karakter fundet særde
les tilfredsstillende af alle de involverede aktører, herunder 
den mæglende dommer.

2.2.2 Nogle tal
I et af Justitsministeriet udarbejdet notat (j.nr. 1991-7500-10 af 
20. februar 1992) vedrørende støj i boligen er gengivet statisti
ske oplysninger og oplysninger om retspraksis bl.a. fra Køben
havns Kommune og Københavns Byret. Oplysningerne anses 
at give et nogenlunde retvisende billede af udfaldet af sager 
om nabostøj.

I Københavns Kommune fandtes i 1991 18.500 beboelseslejlig
heder. Kommunens boligadministration modtager årligt ca. 
1.100 skriftlige klager om husordensproblemer. I omkring 1000 
af disse sager -  svarende til ca. 90 % -  indgår støjgener som et 
væsentligt element, og en stor del drejer sig udelukkende om 
støj. I henved 100 tilfælde trues med opsigelse, og ca. 60 af dis
se effektueres. I halvdelen af sagerne -  altså ca. 30 -  oversen
des disse til advokat med henblik på indbringelse for domsto
lene. For halvdelens vedkommende afsluttes sagerne ved 
domsafsigelse.

Af de 112 egentlige "balladesager", som kommunen har 
været part i via ejendomsadministration i perioden 1.1.86 til 
oktober 1991, blev 51 fremmet ved fogedretten, 61 ved bolig
retten. I disse sidste fik kommunen medhold (ved forlig, ude
blivelsesdom eller dom efter domsforhandling) i 43, svarende 
til 70% af sagerne.8 I 31 sager, hvor der skete egentlig doms-

8. M edhold i fraflytningspåstand: Forlig 12, udeblivelsesdom  18, dom  
efter dom sforhandling 13, i alt 43. Ikke m edhold i fraflytningspåstand: 
Forlig (efter tilkendegivelse) 14, dom efter dom sforhandling 4, i alt 18.
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forhandling med bevisførelse (herunder de sager, hvor sagen 
forligtes efter rettens tilkendegivelse med det resultat, at leje
ren kunne blive boende) opnåede kommunen dog kun det 
ønskede resultat i 42%, svarende til 13 sager.

I K øbenhavns Byret var der i 1990 i alt 34 sager om  opsigelse eller ophæ vel
se på grund af støj (kom m unen var part i 9 af disse). A f d isse fik udlejer m ed
hold i 13 (forlig 5, udeblivelsesdom  5 eller dom  efter dom sforhandling 3), 12 
blev hæ vet af udlejer, i 9 blev der ikke givet m edhold. I de sager, hvor der 
er indgået forlig om , at lejeren kan blive boende, har K øbenhavns Byret 
anført, at der typisk er tale om, at lejeren ved forliget har accepteret en alvor
lig påm indelse om  frem tidig at overholde husordenen.

2.2.3 Sagsbehandlingen
Af Justitsministeriets notat fremgår,9 at en typisk sag fra den 
første klage til boligrettens dom ikke sjældent tager flere år, og 
at der synes at være en sammenhæng mellem det lange tids
forløb og det forhold, at selv åbenlyst velbegrundede sager af 
og til tabes. Imidlertid anses såvel vanskelighederne med at få 
en stævning forkyndt, den lange berammelsestid, fri-proces- 
ansøgning samt begæringer om udsættelsen af samme art som 
de problemer, man har med den almindelige sagsbehandling i 
andre civile sager. Justitsministeriet fandt derfor ikke, at sags
behandlingen i disse sager kan betragtes isoleret fra domstole
nes øvrige virksomhed, og fandt det ej heller muligt specielt at 
fremskynde sager om opsigelse eller ophævelse af lejemål på 
grund af støjende adfærd. Justitsministeriet mente derfor, at en 
ændring af den generelle sagsbehandlingstid kun kan ske 
f.eks. ved omarbejdelse af en række centrale procesregler.

Ifølge loven er det en grundlæggende betingelse for opsi
gelse eller ophævelse, at udlejeren tidligere har givet den 
pågældende lejer en påmindelse på grund af et tilsvarende for
hold, idet det erindres, at udlejer har bevisbyrden. Kravet her
om hænger sammen med lejelovens karakter af en beskyttel- 
seslov og lovens udgangspunkt om lejeaftalers uopsigelighed.

Af Justitsministeriets notat fremgår imidlertid, at den davæ

9. Notat 1991 s. 21.
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rende politiske opfattelse var, at boligretterne stiller urimeligt 
strenge krav til sammenhæng mellem de afgivne påmindelser 
og selve opsigelsesskrivelsen. Der lægges således uhyre stor 
vægt på, at husordenskrænkelserne er helt identiske -  også 
selv om der i det konkrete tilfælde kan være tale om så åben
lyst grove tilsidesættelser af husordenen, at de hver for sig bur
de kunne begrunde opsigelse.

En tredje vanskelighed ved boligsagens gennemførelse 
angives10 at stamme fra vidners angst for repressalier, idet vid
nerne typisk vil være beboere i samme ejendom som sagsøgte 
og derfor dagligt omgås denne. Til dette punkt anfører Justits
ministeriet, at problemet vil formindskes ved vedtagelsen af 
ændring til straffeloven, hvorefter den, der efter straffelovens 
§§ 260 eller 266 forulemper et vidne eller dennes nærmeste, 
straffes med hæfte, fængsel eller bøde. Betragtningen udtryk
ker en retsoptimisme, som imidlertid ikke nødvendigvis sva
rer til realiteterne.

Den sidst anførte vanskelighed ved sagsbehandlingen ved
rører domstolenes tilbøjelighed til at frifinde lejeren på grund 
af efterfølgende god opførsel, som det udtrykkes, hvis lejeren 
"efter sagens anlæg forholder sig fuldstændigt i ro". Af den 
refererede praksis fremgår, at der i de sager, hvor udlejer får 
medhold, lægges vægt på, at generne er fortsat også efter opsi
gelsen eller ophævelsen, og omvendt om generne -  tilsynela
dende -  er ophørt. Udgangspunktet må efter lejelovens regler 
være, at det er forholdene på tidspunktet for opsigelsen eller 
ophævelsen, der er afgørende for, om en opsigelse eller op
hævelse er berettiget.

Justitsministeriet fandt det imidlertid ikke hensigtsmæssigt 
at fratage domstolene muligheden for at tage hensyn til om
stændigheder, der er indtruffet efter opsigelsen eller ophævel
sen af lejemålet, selv om udgangspunktet er, at efterfølgende 
omstændigheder ikke bør have indflydelse på afgørelsen af, 
om en opsigelse eller ophævelse af et lejemål er berettiget. Men 
der kan være situationer, hvor det ville være urimeligt at fast
holde en opsigelse eller ophævelse, hvis lejeren frivilligt har

10. Justitsministeriets notat 1991 s. 23.
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normaliseret situationen fuldt ud gennem en længere periode.
Justitsministeriets notat vedrører, som det ses, kun opsigel- 

ses-/ophævelsessager på grund af støjgener. Imidlertid er 
sagsbehandlingstiden, vidneproblemerne, bevisproblemerne 
etc. aldeles ligelydende ved andre typer klager såsom lugt og 
lign.

2.2.4 Anke/opsættende virkning
Boligrettens domme kan -  i lighed med andre civile sager -  
fuldbyrdes, når fuldbyrdelsesfristen på 14 dage er udløbet, og 
kan efter lejelovens § 113 ankes til landsretten.

En lejers anke af en boligretssag om ophævelse eller opsi
gelse af lejemålet kan indebære, at det varer op til et år efter 
boligretssagens dom, før landsrettens endelige afgørelse fore
ligger.

Selv om Rpl. § 480 stk. 2 giver hjemmel til, at det i en dom 
kan bestemmes, at denne skal kunne fuldbyrdes, selv om den 
ankes inden fuldbyrdelsesfristens udløb, ses bestemmelsen i 
trykt domspraksis kun anvendt i ét enkeltstående tilfælde 
siden 1945.11 Udlejerens advokater synes da normalt heller 
ikke i forbindelse med boligretsdomme at fremsætte påstand 
om, at en dom om opsigelse/ophævelse skal kunne fuldbyrdes 
uanset en eventuel anke.12

Resultatet er, at ankens opsættende virkning, dvs. at den af 
boligretten opsagte lejer bliver boende i ejendommen, især i 
grove sager kan opfattes som særdeles belastende for de øvri
ge beboere i ejendommen.

2.3 Forslag til ændrede regler for behandling af 
konflikter i almennyttigt boligbyggeri
Regler om konsekvenser af nabostøj og husordensproblemer 
har i de seneste år været genstand for mange overvejelser. En 
væsentlig årsag hertil er en politisk holdningsændring, som 
har fremhævet det uacceptable i gener af nævnte art.

Spørgsmålet vedrørende støj og anden gene sidestilles i Sve
rige med sundhedsbestemmelser, hvorefter det at udsættes for

11. Jfr. Juristens D om ssam ling 1945 s. 350ff.
12. Boligm inisteriets redegørelse 1994 s. 35.
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støj eller anden gene anses for at være sundhedsskadeligt og 
derfor ikke bør tåles. Den svenske ordning har fungeret som 
inspiration for danske ændringer på området. Som noget nyt 
har det været understreget i forbindelse med forslag til lovæn
dringer, at disse spørgsmål anses at afspejle sociale problemer. 
Derfor lægges vægt på, at de sociale myndigheder inddrages. 
Samtidig betones, at andre lejere ikke skal tåle sådanne gener.13

I Danmark har aktiviteten mht. revision af reglerne på 
lejeområdet de seneste år været omfattende. Den 6. september 
1988 nedsatte Boligselskabernes Landsforening et arbejdsud
valg til udarbejdelse af et debatoplæg om bo-vilkår i det 
almennyttige byggeri. Den 6. marts 1989 udsendtes et debat
oplæg bl.a. med forslag om, at de eksisterende boligretter skul
le afløses af amtslige voldgiftsnævn.14 Forslaget blev ikke gen
nemført.

Herefter foretog en arbejdsgruppe under Justitsministeriet i 
efteråret 1991 en nærmere undersøgelse af lejelovgivningens 
regler om forebyggelse og forhindring af støj i boligen. Under
søgelsen mundede ud i et forslag om ændring af lejeloven, 
således at det udtrykkeligt præciseres, at støjende adfærd, psy
kisk eller fysisk vold eller trusler herom kan medføre, at leje
målet opsiges, i særlig grove tilfælde ophæves.15

Der er efterfølgende fra flere sider blevet rejst kritik af den
ne ændring af lejeloven som værende utilstrækkelig.

I M iljøm inisteriets betæ nkning for det tvæ rm inisterielle stø judvalg , 
m arts 1992, blev stø jproblem atikken behandlet mere bredt. På lejelovgivnin
gens om råde var udvalgets anbefaling at æ ndre lejeloven som  indstillet af 
ovennæ vnte arbejdsgruppe under Justitsm inisteriet.

I januar 1994 rettede Boligselskabernes Landsforening hen
vendelse til daværende boligminister og justitsminister med 
ønske om etablering af særlige boligvoldgiftsretter til erstat
ning for de nuværende boligretter under hensyn til, at støjen
de og voldsom adfærd til gene for naboerne er blevet skærpet

13. Boligm inisteriets redegørelse 1994 s. 40.
14. Bo G odt -  et debatoplæ g om bedre bo-vilkår i alm ennyttigt byggeri, 

Boligselskabernes Landsforening, Ringsted, april 1989.
15. Jfr. lov nr. 254 af 6. maj 1993 og ovenfor pkt. 2.1.1.
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af den sociale og samfundsmæssige udvikling. I foråret 1994 
blev nedsat et udvalg under Boligministeriet med det kom
missorium at komme med forslag til boligvoldgiftsretters 
kompetenceområde og sammensætning og til, hvilke sanktio
ner der kan tages i anvendelse over for lejere, der overtræder 
husordenen.

Udvalget under Boligministeriet påpeger i sin redegørelse 
de meget strenge krav til såvel art og karakter af overtrædelse 
af husordenen som til beviset herfor og den megen tid, fra 
overtrædelsen har fundet sted, til domsafsigelsen. Endvidere 
fremhæves, at de gældende regler er meget generelle og med 
meget indgribende retsfølger.

Behovet for mere differentierede reaktioner er derfor til ste
de, og udvalget foreslår bl.a. følgende:16 Betinget frakendelse 
af bolig (dvs. at en opsigelse først udløses, hvis nærmere fast
satte vilkår tilsidesættes), krav om flytning til anden passende 
bolig (der stilles til rådighed af udlejer eller kommunen), 
pålæg til lejeren om "samfundstjeneste" i bebyggelsen og 
pålæg til lejeren om samtale/konfrontation i form af et møde 
el. lign. med udlejer eller de lejere, der har klaget over den 
pågældende.17

Kompetencen til at pålægge disse sanktioner skal ifølge 
redegørelsen (og i overensstemmelse med forslag fra Boligsel
skabernes Landsforening) ligge hos amtslige boligklagenævn, 
som sammensættes med en dommer som formand, 3 sagkyn
dige vedrørende boligmarkedsforhold, udpeget af hhv. lejeror
ganisation, udlejerorganisation og almennyttige boligselska
ber. Som femte medlem foreslås en sagkyndig vedrørende 
sociale forhold udpeget efter indstilling fra de sociale myndig
heder.

Nævnene foreslås oprettet for en forsøgsperiode på 4 år. 
Meget grove overtrædelser af husordenen, der skal kunne 
medføre fortabelse af lejemål, foreslås af retssikkerhedsmæssi- 
ge grunde fortsat behandlet ved boligretterne.

For at sikre den nødvendige hurtige procedure i boligklage

16. Forslagene er bl.a. inspireret af svenske erfaringer, jfr. B oligm inisteri
ets redegørelse, s. 40f.

17. Boligm inisteriets redegørelse, nov. 1994, bl.a. s. 7f.
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nævnene foreslås proceduren som udgangspunkt at være 
skriftlig og tilrettelagt således, at parterne ikke har behov for 
advokat. Nævnets sekretariat skal i nødvendigt omfang vejle
de og hjælpe parter, der har behov herfor. Boligklagenævnets 
afgørelser skal kunne indbringes for boligretten inden for en 
kortere frist, f.eks. 4 uger. Boligrettens afgørelser skal i disse 
tilfælde ikke kunne indbringes for landsretten.

I de tilfælde, hvor ejeren (udlejer) ikke reagerer på lejerens 
klage, enten fordi udlejeren er bosat i udlandet eller af denne 
eller anden grund ikke er interesseret i at gøre noget ved 
sagen, foreslår udvalget, at en eller flere lejere skal kunne 
kræve, at en modvillig udlejer fører sag imod en uefterrettelig 
lejer, eller kan pålægges at betale en godtgørelse til en særlig 
boligmiljøkonto for ejendommen.

Pr. 1. juli 1995 er etableret forsøgsordning med boligklage
nævn i Københavns Amt. Der er pr. 1. nov. 1995 ikke høstet til
strækkelige erfaringer herfra til, at disse kan dokumenteres.

3. Beboerstyret konfliktløsning
Nogle boligselskaber har på egen hånd taget initiativ til hånd
tering af overtrædelse af lejelovens regler om husorden uden 
om boligretten. Tingbjerg og Arbejdernes Kooperative Bygge
forening i København er eksempler herpå. I det følgende vil 
disse to initiativer kort blive beskrevet.

3.1 Lejerforeningen i Tingbjerg
3.1.1 Organisation
Tingbjergområdet, bygget i 1950-70 består af 2 boligselskaber, 
SAB og FSB med 2400 lejemål og i alt 7-8000 beboere. Der er 5 
boligafdelinger; hver boligafdeling er selvstændigt prioriteret, 
hvorfor afdelingerne har forskellige huslejer.

Hver afdeling har ifølge loven lov til at lave sin egen afde
lingsbestyrelse, men de 5 boligafdelinger har afgivet beføjelser 
til lejerforeningen, som er fælles for alle 5 afdelinger. Lejerfore
ningen bliver altså afdelingsbestyrelse for alle 5 boligafdelinger.

3.1.2 Sociale forhold
Af en beboerundersøgelse foretaget i 1992 fremgår, at en meget
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stor andel af beboerne er enlige og/eller på overførselsind- 
komster.18 F.eks. var 62% af beboerundersøgelsens 100 repræ
sentativt udvalgte enlige voksne med eller uden børn, heraf ca. 
80% kvinder. Endvidere anslås ca. kun 1/3 af de voksne at have 
fuldtidsarbejde. Ca 13 % af lejerne er fremmedsprogede. Blandt 
indflytterne de sidste år har indvandrerne udgjort ca. 25%.

I undersøgelsen anslås, at antallet af beboere med stort alko
holforbrug, narkomaner og førtidspensionister med en mis- 
brugsproblematik er stort (ca. 10-20%). Generelt må boligom
rådet altså anses for belastet langt over gennemsnittet. Bebyg
gelsen er da også -  til trods for velbeliggenhed i grønt område 
-  hjemsøgt af mange sociale problemer. Hærværk, drikkeri på 
gaden, vold og trusler er således ifølge beboerne daglige fore
teelser.

Ifølge bestyrelsen for beboerdemokratiet er kriminaliteten 
imidlertid generelt lav i forhold til den mængde mennesker, 
der bor i området. Beboerne føler, der er meget hærværk, hvil
ket imidlertid ifølge bestyrelsen ikke er rigtigt. Frygten for 
vold er således angiveligt stærkt overdrevet og rygtet langt 
værre end realiteten.

Den store forekomst af fremmedsprogede giver ganske 
særlige problemer.19 Som konfliktskabende faktorer frem
hæves i særdeleshed sprogbarrieren, de fremmedsprogedes 
tendens til at isolere sig i grupper med særskilte normer og 
regler for opførsel -  eksempelvis normer, der er afvigende fra 
husordenen i Tingbjerg eller mere uformelle danske normer 
som børns opførsel og forældres forpligtelser.

3.1.3 Konfliktløsning i Tingbjerg
I området har bestyrelsen for beboerdemokratiet på eget initi
ativ etableret en alternativ konfliktløsning. Ordningen har ek-

18. Jfr. rapporten Beboerundersøgelse i T ingbjerg, august-septem ber 
1992, foretaget for Lejerforeningen Tingbjerg SA B af N O VA  PRO - 
udviklingsbureauet, Tølløse.

19. I interview undersøgelsen, som  danner grundlag for rapporten Beboer- 
undersøgelse i Tingbjerg 1992, deltog 9 oprindeligt frem m edsproge
de, svarende til 13% af deltagerne og således repræ sentativt for 
bebyggelsen som  helhed.
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sisteret siden 1990. Rapporten Beboerundersøgelse i Tingbjerg 
medtager desværre ikke spørgsmål eller kommentarer til den 
af beboerforeningen selvbestaltede konfliktløsning. Følgende 
oplysninger stammer derfor fra supplerende samtaler med 
lejerforeningens formand samt varmemesteren, der som besty
relsens "hårde kerne" har forestået de hidtil afholdte 16 
mæglingsmøder, som bortset fra ét alle har resulteret i konflik
ternes løsning.20

Generelt er det initiativtagernes opfattelse, dels at boligret
ten af de under pkt. 2.2.3 angivne grunde ikke er egnet til at 
løse konflikter opstået på grund af beboernes adfærd, dels at 
de sociale myndigheder svigter klienterne og opfatter deres 
opgave som afsluttet, når huslejen er betalt. Det er således fore
kommet, at socialforvaltningen i månedsvis har betalt husleje 
for en beboer, der var flyttet.

Initiativtagerne til konfliktløsningen finder Tingbjerg-områ- 
det anvendt til "social parkering". Hovedproblemerne er der
for ikke så meget beskyttelse af den "svage" klient over for 
udlejeren som beskyttelse af de øvrige beboere.

Nogle af bestyrelsens initiativer går derfor på, hvorledes de 
skal få den besværlige lejer ud af lejemålet. Hertil anvendes 
mere eller mindre officielle kanaler og fremgangsmåder, som 
de selv karakteriserer som "halv-illegale", såsom henvendelse 
til Miljøkontrollen, som efter besigtigelse af lejligheden 
pålægger lejeren at bringe svineriet i orden, ofte med 1 dags 
varsel inden sundhedsmyndighederne lukker lejligheden, 
eller skriftlig henvendelse fra boligselskabet med kopi til soci
alforvaltningen om retablering af lejligheden for egen regning. 
Kommunen vil i disse sager, dersom regningen forventes at 
blive stor, undlade fremover at betale huslejen. Socialforvalt
ningen er dog ifølge initiativtagerne ekstremt "large" og har 
f.eks. accepteret regninger på 20-30.000 kr. som følge af, at toilet, 
komfur og skab var smidt ud ad vinduet, og herefter indsat 
samme lejer igen, en reaktion, som vel i højere grad kan karak
teriseres som afmagt over for sociale afvigelser eller udtryk for 
distriktspsykiatriens fallit end largesse.

20 . Sam talerne blev afholdt i T ingbjerg i foråret 1994 og foråret 1995.
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Der er ikke i bebyggelsen noget generelt tilbud om konflikt
løsning, idet initiativtagerne vurderer, at man aldrig vil blande 
sig, hvis de sociale problemer er alt for alvorlige, f.eks. hvis 
narkomaner er indblandet. Henvendelse fra initiativtagerne 
kan ske, såfremt sagen er så alvorlig, at den ligner en opsigel
se, eller der skal være sociale problemer, som man tror man 
kan afhjælpe. Sagens karakter er således afgørende, idet initia
tivtagerne via deres lokalkendskab vurderer, at sagerne nok er 
sociale, men tillige at disse vil kunne afhjælpes f.eks. ved 
oplysning mellem fremmede og danske. Initiativtagerne vur
derer, at de alene kan løse konflikter mellem såkaldt alminde
lige mennesker, og således vanskeligt imellem beboere, der er 
omfattet af distriktspsykiatrien.

Beboernes henvendelse kan være provokeret af brev fra 
boligselskabet, hvori der bl.a. trues med opsigelse, medmindre 
klagepunktet ophører eller afhjælpes. Herefter henvender "den 
syndige" lejer sig ofte til beboerforeningen for at spørge, hvor
dan brevet skal forstås. I disse tilfælde kan samtale tilbydes.

En lejer kan endvidere henvende sig til inspektøren med en 
klage. Denne opfordrer herefter lejeren til at fremskaffe yderli
gere underskrifter fra lejerne i opgangen, da man ønsker at 
undgå, at konflikten består alene mellem to parter.

Proceduren under samtalerne er ikke særlig bevidst fra initi
ativtagernes side. Meningen er at få tingene på bordet, at få 
parterne bragt sammen og høre sagen fra begge sider. "De har 
godt af at høre, hvad der gemmer sig bag ved en vred facade".

Under samtalerne, som foregår direkte mellem de involve
rede parter, er repræsentanter for bestyrelsen til stede samt om 
nødvendigt tolke. Ved en enkelt lejlighed har en repræsentant 
for boligselskabet, inspektøren, været til stede på grund af 
sagens graverende karakter, og fordi det derved signaleredes, 
at en løsning var alternativ til opsigelse. Bestyrelsens tilstede
værelse fremstår som en garanti for at parterne "kommer 
ordentligt derfra".

Samtalerne har typisk taget 1-2 timer, men kan dog, for
trinsvis forårsaget af sprogproblemer, vare længere. Indtil nu 
har der været i alt 16 samtaler. De 15 har løst sig, den sidste, 
som involverede en person omfattet af distriktspsykiatrien, 
lod sig ikke løse ved hjælp af samtale.
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Eksempler:

1. En sort kvinde havde givet sin søn "a lt for lange tø jler", hvilket forårsage
de voldsom m e støjgener for de om kringboende lejere. Beboerne havde for
søgt at forklare sig, inviteret til kaffe for at hun kunne høre, hvor lydt der var 
etc., men uden effekt. K vinden blev bange for de øvrige beboeres vrede og 
var begyndt at gå m ed kniv, f.eks.i vaskekæ lderen, og situationen var efter
hånden så tilspidset, at m an frygtede, hvad der skulle ske. Parterne blev kon
fronteret med hinanden ved et m øde arrangeret af bestyrelsen på varm em e
sterens kontor. K vinden havde først afvist at deltage i m ødet, tilsyneladende 
på grund af angst. V arm em esteren lovede derpå at hente hende og bringe 
hende tilbage. U nder m ødet opnåedes kontakt m ellem  beboerne, som  hver 
isæ r fik sig forklaret, og der har ikke siden væ ret problem er. Begge parter 
udtalte efter m ødet deres tilfredshed med dette.
2. En drengebande (bestående af såvel danske som  frem m edsprogede) var 
under udvikling. Varm em esteren henvendte sig til den lokale skolep syko
log, hvorefter de tog kontakt m ed børnenes forældre. Siden har ingen hørt til 
banden.

Der foreligger ikke nogen generel politik om at følge sagerne 
op, men man har gjort det ved at spørge parterne, hvordan det 
går, når man møder dem.

Den kvalifikation, som konfliktløserne har tilfælles, er deres 
engagement i området. Herudover trækker de på deres per
sonlige erfaringer og uddannelser inden for andre områder. 
Eksempelvis er varmemesteren tidligere politibetjent, og bebo
erforeningens formand er uddannet biokemiker, nu arbejdsløs. 
"Mæglerne" arbejder gratis.

Det er initiativtagernes klare opfattelse, at mæglingsmøder- 
ne har forhindret sager, som kunne have udviklet sig til sager 
om overtrædelse af husordenen eller have eskaleret til over
trædelse af straffeloven.

3.1.4 Perspektiver
Beboelsens meget engagerede bestyrelse har ud over at tage 
initiativ til håndtering af konflikter på stedet engageret sig i 
forebyggende arbejde. Til dette formål har man i 1994 søgt og 
fået bevilget omkring 10 mio. kr. over 4 år, bl.a. fra byudvik
lingsmidler og fra Socialministeriet. Formålet med midlerne er 
at etablere tiltag, som kan "opsuge" de mange ledige.

I forbindelse med etableringen heraf er nu opstået et godt
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samarbejde mellem Tingbjerg Fællesråd og det lokale social
center.

Blandt aktiviteter, som pr. 1.3.95 er etableret, er åben café 
(værested for unge indvandrere), indvandrerklub/venskabs- 
klub, mødested for ledige og værested for familier. Herudover 
har "Kontakten", værested specielt for psykisk syge og før
tidspensionister, eksisteret allerede nogle år. I "Kontakten" er 
nu én fastansat medarbejder under socialcentret samt yderli
gere to medarbejdere, som skal udøve opsøgende virksomhed. 
Stedet er godt besøgt.

I foråret 1995 er endvidere startet et skurvognsprojekt for 
"gadefolket".

Ud over at forebygge problemer, bl.a. ved at der er flere til 
at tage fat i problemerne, inden de bliver for store, har de for
skellige tiltag som formål at tiltrække et andet klientel til 
bebyggelsen. Dette mål er dog endnu ikke realiseret.

Der er fortsat store vanskeligheder med indslusning af 
fremmede i området. Til forebyggelse heraf er bl.a. overvejet 
etablering af blokråd med henblik på generel information om 
helt elementære praktiske forhold, såsom anvendelse af kom
fur og vaskemaskine, husdyrhold etc. En generel aktivering af 
beboerne i området overvejes tillige.

I forbindelse med beboerundersøgelsen for 1992 blev beboerne bedt om  at 
forholde sig til følgende udsagn: "H vis vi kunne spare penge ved, at b eb o 
erne deltog i vedligeholdelse af de udendørs fæ llesarealer, og jeg/vi i stedet 
kunne få forbedret m in/vores lejlighed for pengene, så ville jeg/vi gerne 
deltage i den udendørs vedligeholdelse". 71% af beboerne under 60 år var 
villige til en sådan deltagelse med tilbud spæ ndende fra gartnerarbejde og 
trappevask til m adlavning til de deltagende i vedligeholdelsesarbejdet.

3.2 Arbejdernes Kooperative Byggeforening i 
København
Et andet boligområde, som på eget initiativ har etableret alter
nativ konfliktløsning, er boligselskabet AKB's (Arbejdernes 
Kooperative Byggeforening) i København. Her startede man 
januar 1993 en forsøgsordning med en "konfliktløser", som 
rykker ud og taler med folk i beboelsesejendommene. Ordnin
gen er i foråret 1994 gjort permanent. Følgende oplysninger
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stammer fra samtale med den pågældende "konfliktløser" 
samt statistisk materiale indsamlet og bearbejdet af denne.

3.2.1 Organisation og sociale forhold
AKB har ca. 8.000 boliger i Københavns Kommune. På lands
plan er der i alt 400.000 lejere i almennyttigt boligbyggeri, 
hvoraf ca. 50.000 er socialt belastede.

Beboersammensætningen i Københavns kommune er blevet 
stadig mere belastet de seneste år; hvor det før var børnefami
lier, er det nu enlige, narkomaner, alkoholikere, arbejdsløse. 
Langt hovedparten er på overførselsindkomster, hvilket bl.a. 
betyder, at det er kommunen, der bestemmer, hvor beboerne 
skal bo, da kommunen betaler lejen. De stærkere familier kla
ger og/eller flytter.

Der er et tiltagende antal husordenssager, mange støjsager, 
klager over lugtgener, men stigningen findes også i volds-og 
trusselssager. Boligselskabets eneste retlige reaktionsmulighed 
er opsigelse eller ophævelse af lejemålet, og baggrunden for 
den nye ordning er et forsøg på at give konflikterne og reakti
onerne "et menneskeligt ansigt".

3.2.2 Konfliktløsningen i AKB København
I modsætning til Tingbjergområdet har AKB's konfliktløser fra 
starten taget sig af alle typer sager, herunder restancesager og 
også svært belastede sociale sager. Han har derved opnået et 
tæt samarbejde med de sociale myndigheder, distriktspsykia
trien etc.

I alt er pr. 1. nov. 1995 registreret knap 500 sager; herudover 
et mindre antal ikke-registrerede. For at skulle registreres skal 
der være behov for en handlingsplan, være skabt kontakt med 
de sociale myndigheder, evt. retssag el.lign..

Pr. 1. nov. 1995 var alle sager undtagen én løst uden retssag. 
Retssagen vedrørte udsættelse pga. husdyrhold. Herudover 
har der været lagt an til to, men beboerne flyttede af sig selv.

Konfliktløserens målgruppe er de allerværste overtrædelser 
af husordenen, men hans mindst vigtige middel er at ophæve 
folks lejekontrakt. Det er bedre at forsøge at lave forlig, at få 
folk til at møde og inddrage socialforvaltningen i Københavns 
Kommune.
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Oprindeligt var tanken, at der skulle etableres mæglings- 
møder, når der indgik klager over en lejer. I de pr. nov. 1995 
opgjorte sager, var der imidlertid afholdt mæglingsmøder i 
færre sager end oprindelig ventet. I flere sager er mæglet mel
lem to beboere, i en enkelt imellem beboerne i en hel opgang.

De øvrige sager er blevet løst efter "konfliktløserens" sam
taler med de involverede parter ud fra pendulfarts-princippet, 
idet sagerne ansås for at være kommet for langt ud til, at 
mægling var mulig, eller -  hvilket var hyppigst -  fordi det 
hurtigt viste sig, at der var behov for kontakt med sociale myn
digheder, som herefter blev foranstaltet.

Initiativ til samtalerne kom i flere tilfælde fra en anden 
beboer, i andre f.eks. fra varmemesteren eller en social kon
taktperson. I adskillige tilfælde foretoges genhusning i anden 
bolig under AKB eller ejendomme ejet af Københavns Kom
mune, hvormed der foretages clearing.

Også hos denne konfliktløser er hans vigtigste kvalifikation 
hans engagement. Som han selv udtrykker det, er hans vigtig
ste aktiv hans "kærlighed til mennesker, der er anderledes, og 
respekten for alle parter". Hans "metode" er "at slå lyttebøf- 
ferne ud og høre din forklaring", at tage den svages parti, og at 
have et eller to forslag "i ærmet", sådan at ingen taber ansigt. 
Det væsentlige er, at parterne kommer til at snakke sammen 
igen. Hans uddannelse består ud over en håndværksuddan- 
nelse i fagforeningsarbejde med træning i forhandlingsteknik 
og psykologi.

4. Sammenfatning og vurdering
Boligministeriets forslag om oprettelse af amtslige boligklage
nævn samt adgang til mere differentierede reaktionsmulighe- 
der end den nuværende lejelov imødekommer en del af de kri
tikpunkter, som boligretternes nuværende funktion og kompe
tence giver anledning til. Det må forventes, at sagsbehandlin
gen ved klagenævnene vil blive væsentlig kortere, ligesom 
reaktionsformerne i højere grad vil kunne tilpasses de forelig
gende konflikter.

I hvilket omfang de differentierede reaktionsformer vil ske 
på retligt grundlag, er vanskeligt at forudse, og Boligministeri-
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ets redegørelse er tavs om forventningerne hertil. Men erfarin
gerne fra hhv. Tingbjerg og AKB København giver grundlag 
for antagelsen om, at sager af denne type er dårligt egnede for 
retlig behandling.

Efter de gældende regler i lejeloven vil en lejer, der henven
der sig med sin klage over støj, lugt og/eller lign. til boligsel
skabet, kunne opnå, at dette, dersom klagen findes berettiget, 
bringer lejerens lejemål til ophør. En eventuel boligretssag skal 
anlægges af udlejer, dels fordi han er indehaver af kontrakt
forholdet, dels fordi han har en forpligtelse til at påse, at hus
ordenen bliver overholdt. En mulig boligretssag vil herefter 
komme til at foregå mellem boligselskabet og den indklagede 
lejer som parter. De parter, hvorimellem det faktiske konflikt
forhold består, vil således ikke blive bragt i direkte konfronta
tion. Den klagende lejer kommer alene til at fungere som vid
ne.

Dette forhold vil et af forslagene fra Boligministeriets rede
gørelse råde bod på, idet der lægges op til mulighed for "sam 
tale/konfrontation" mellem lejer og udlejer og/eller de lejere, 
der har klaget over den pågældende. Begrundelsen for den 
foreslåede retsfølge er angiveligt, at en del husordensovertræ- 
delser "skyldes en vis fremmedgørelse, hvor lejerne ikke ken
der hinanden og/eller udlejer og derfor ikke føler sig ansvar
lig for at behandle det lejede, de fælles arealer og de omgiven
de beboere rimeligt".21

Som mange gange nævnt i denne afhandling må et mind
stekrav for, at kommunikation kan forekomme, være tilstede
værelsen af de involverede parter. Forslaget til den pågælden
de retsfølge synes derfor at udtrykke en respekt for de invol
verede individer og deres ret og evne til at medvirke til kon
fliktens løsning. Forslagene giver samtidig plads for lokal 
regeldannelse.

Redegørelsen savner imidlertid overvejelser om, hvem der 
skal forestå sådanne samtaler, samt hvilke krav i form af 
uddannelse, erfaring, lokalkendskab mv. der skal stilles til dis
se personer, og virker som sådan ikke tilstrækkeligt funderet.

21. Boligministeriets redegørelse 1994 s. 66.
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Forslag om oprettelse af amtslige boligklagenævn udtryk
ker overvejende imødekommenhed over for et behov for hur
tig sagsbehandling. Dels er amternes geografiske område sær
deles omfattende, dels forventes sagsbehandlingen at blive 
skriftlig.

Den retlige behandling er ikke blot en reaktionsform, men 
en reaktionsform, der ligesom andre reaktionsformer udtryk
ker bestemte værdier. I den ene konstruktion, den alternative, 
angiver "naboen" en dynamisk relation, i hvilken hver enkelt 
persons verden bliver påvirket af tilstedeværelsen af den 
anden; i den anden version, den retlige, er hver parts identitet 
beskyttet i en diskussion af rettigheder, som fastholder lighe
den og adskillelsen mellem hver enkelt af dem.

Den retlige konstruktion kan således minde om anekdoten 
om alle mennesker i en redningsbåd, hvor den ene mand i 
enden af båden ikke ville have noget med de andre at gøre og 
hele tiden siger: "Det rager ikke jer, hvad jeg gør" samtidig 
med, at han prøver at lave et hul i båden.

Disse forskellige konstruktioner af begivenhederne angiver 
to forskellige former for ansvarlighed. Den alternative model 
nærmer sig problemerne ved at beskrive dem i termer for for
bundne liv og behovet for at være ansvarlig over for naboer 
(hvad du gør, kommer andre ved, fordi det påvirker dem). Den 
retlige model derimod diskuterer problemerne i termer af ret
tigheder og konkurrerende krav mellem dem og den anden 
part (han har ret til at spille så højt, han har ret til at være i 
fred).

Som allerede påpeget mange steder indebærer den ene 
løsning, at den ene får ret, den anden uret; den anden løsning 
derimod forudsætter, at begge ændrer deres adfærd i respons 
til tilstedeværelsen af den anden part. Den ene type løsning 
kan kaldes "fair", den anden "inklusive".22

Etablering af boligklagenævn synes at være en uklar 
respons på behovet både for hurtigere sagsbehandling og løs-

22. Jfr. Carol Gilligan: "R e-m ap p ing the M oral D om ain: New Im ages of 
the Self in R elationship" i T. H eller et al (eds.): Reconsidering Indivi
dualism : A utonom y, Individuality and the Self in W estern Thought, 
Stanford 1986 s. 239.
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ninger af mere "inklusive" karakter. Den alternative konflikt
løsning, som er etableret på privat initiativ, indeholder flere af 
mæglingens karakteristika, f.eks. i form af personlig tilstede
værelse og aktiv medvirken fra de konfliktende parter samt en 
høj grad af frihed mht. løsningens substans.

Mægling i ægteskabssager karakteriseres af, at følelser ind
tager førstepladsen, og en løsning er først tilvejebragt, når 
følelsesfilteret giver plads for (en vis) harmoni.

I boligsager er følelser fortrængt fra førstepladsen af beho
vet for en acceptabel dagligdag, for et råderum for vanen. En 
løsning bliver herefter mulig, når udsigten til en dagligdag, 
der fungerer, bliver tilvejebragt, og parternes egne følelser og 
følelser for hinanden bliver mindre relevante.

Disse forskelle påvirker mæglingsprocessen. Mæglingens 
pointe er imidlertid netop at være opmærksom på, hvilke af 
disse faktorer, der er afgørende, og i hvert enkelt tilfælde give 
dem den nødvendige plads. Heri ligger mere end noget re
spekten for parternes integritet samt grundlaget for, at mæg
ling er anvendelig også med såkaldt ressourcesvage personer, 
som beskrevet i dette kapitel.



Kapitel 12 
Konflikttyper og valg af forum

1. Indledning
Når alternative konfliktløsningsformer lanceres, melder der sig 
naturligt spørgsmålet om, hvorvidt bestemte typer konflikter er 
bedre egnede for bestemte former for konfliktløsning end andre.

At mægling er velegnet i ægteskabs- og boligsager, skulle 
gerne fremgå af de to forrige kapitler. Men hvad med f.eks. 
sager i forretningsforhold, entreprisesager etc.? Er disse sager 
bedre egnede for domstols- eller voldgiftsbehandling, og i 
givet fald hvorfor?

I det følgende skal der gives eksempler på typer af konflik
ter, som kan behandles ved mægling, ligesom kriterier for 
mægling skal opstilles.

Opremsningen gør naturligvis ikke krav på at være udtøm
mende.

2. Konflikttyper
2.1 Internationale erfaringer
Sammenfattes erfaringer fra udvalgte lande, anvendes 
mægling i en mangfoldighed af sagskategorier.

Erhvervskonflikter af enhver art, spændende fra simple uover
ensstemmelser til komplekse og substantielt vanskelige tekniske 
eller handelsmæssige konflikter er genstand for mægling. Kon
flikterne kan opstå inden for snart sagt ethvert tænkeligt områ
de, f.eks. tolkning af kontraktforhold, kontraktbrud, erstatnings- 
(forsikrings-)krav, forbrugersager, uoverensstemmelser i forbin
delse med partnerskab, franchiser /franchisee etc1.

1. Se for flere eksem pler Brow n & M ariott: A D R Principles and Practice, 
London 1993 s. 112.
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Disse konflikter behandles ofte af mæglere med vidt forskel
lig baggrund og enten med generelle procesfærdigheder 
og/eller specifik viden inden for det pågældende område. I 
USA f.eks. tilbydes mægling fra American Arbitration Associa
tion og National Institute for Dispute Resolution. I England til
bydes forskellige former for mægling fra Centre for Dispute 
Resolution (CEDR) eller British Academy of Experts. Herud
over tilbyder private firmaer, herunder advokatfirmaer, bistand 
til mægling også på international basis, eksempelvis IDR Euro
pe Ltd. og dets ADR Networks. I Japan formidles voldgift gen
nem The Japan Commercial Arbitration Association (JCCA).2

Lokale konflikter eller nabokonflikter (community and neigh
bourhood issues) har i vidt omfang vist sig egnede for mæg
ling. Konflikterne kan -  ud over at være deciderede nabokon
flikter (boligkonflikter) -  være konflikter vedrørende skoler, 
eksempelvis vedr. etablering af nabocenter eller sportsanlæg i 
lokalområdet eller mindre strafferetlige konflikter. I USA fin
des stribevis af neighbour-mediation centers. I England findes 
bl.a. Mediation U.R., som er en paraplyorganisation for mange 
mæglingsprojekter (formelt benævnt FIRM -  the Forum for 
Initiatives in Reparation and Mediation). I Norge behandles 
konflikter af denne art typisk i konfliktråd.

Etniske konflikter, konflikter om miljø, om politiets rolle, dvs. 
konflikter, som under en samlebetegnelse måske kunne kaldes 
konflikter om offentlig ro og orden, kan søges mæglet enten på 
lokalt eller nationalt niveau. I USA er mange tiltag gjort for at 
udføre disse former for mægling. Så vidt vides, er mægling 
mellem offentlige og private endnu ikke forsøgt f.eks. i Eng
land. Det norske forslag om rettsmegling omfatter ikke tvister 
mellem private og det offentlige.3

Konflikter på arbejdsmarkedet er langtfra i alle lande som i 
Danmark reguleret via et arbejdsretligt system. Endvidere fin
des mange typer konflikter inden for dette område, som heller 
ikke i Danmark ville blive opfanget af arbejdsretten, såsom 
organisatoriske vanskeligheder el. lign. Disse konflikter har

2. V ibeke Vindeløv: Japan som  med- og m odspiller i civilretlige konflik
ter, i TfR  1990 s. 889-906.

3. N otat af 20.11.1993 s. 19, jfr. Kapitel 9 afsnit 2.
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generelt vist sig egnede til mægling. F.eks. har der i England 
udviklet sig en tradition for at anvende Advisory, Conciliation 
and Arbitration Service (ACAS) for denne type konflikter.

På det internationale område bliver konflikter mellem private 
såvel som firmaer fra forskellige lande ofte behandlet ved 
mægling, og der findes organisationer i flere lande, som sam
arbejder med henblik på at tilbyde hjælp til konflikternes 
løsning. Der henvises til Kapitel 8 afsnit 2.4.

Også konflikter mellem nationer er søgt løst ved mægling; 
der henvises til den omfattende litteratur på området.4

Utallige andre områder har været genstand for mægling, 
f.eks. konflikter på/mellem fakulteter, i kirker, mellem hospi
taler og sundhedsvæsen, konflikter udsprunget af køn, race, 
mellem indsatte og fængselsvæsen etc. Tilsyneladende er 
emnet for konflikten, dvs. konfliktfypen, ikke afgørende for, 
hvorvidt sagen kan være genstand for mægling.

2.2. Danske erfaringer
De danske erfaringer med mægling af retligt definerede kon
flikter er -  ud over den lovregulerede mægling i arbejdskon
flikter samt forligsmægling i familiesager ved domstole og 
statsamter -  begrænsede.

Dansk Forligsnævn har siden dets oprettelse mæglet i ca. 40 
sager, omfattende bodeling, konflikter i forbindelse med han
del/entrepriser (kontrakter) samt vanskeligheder i forbindelse 
med udøvelse/opløsning af partnerskab.

Herudover foregår mægling i andre private fora, hvor kon
flikter kan være, men ikke forudsættes retligt defineret, eksem
pelvis Mødrehjælpen af 1983 samt Center for Konfliktløsning, 
som bl.a. beskæftiger sig med konflikter i institutioner, forenin
ger, konflikter på græsrodsplan, etniske konflikter samt inter
nationale konflikter.

For tiden overvejes indførelse af mægling som reaktions- 
form i etniske konflikter.

4. Se f.eks. Fisher & Ury: International M ediation: A  W orking Guide, 
H arvard 1978; Jim m y Carter: K eeping Faith: M em oirs of a President, 
N ew  Y ork 1982; A dam  Curie: Tools for T ransform ation, W orcester 
1990.
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2.2.1 Case-materiale
I forbindelse med overbygningskurset i mægling på det juridi
ske fakultet ved Københavns Universitet skal studenterne til 
brug for eksamen udarbejde en synopsis over et selvvalgt 
emne, som måtte være egnet til mægling. Uagtet studenternes 
udgangsposition har været vanskeligheder ved at finde/opda
ge egnede konflikter, er slutresultatet blevet særdeles nuance
ret. Studenterne har således valgt en mangfoldighed af kon
flikttyper, oftest inspireret af omtale i pressen eller domme 
refereret i Ugeskrift for Retsvæsen.

Som  eksem pler på de valgte konflikttyper kan nævnes: K onflikt m ellem  
am t, kom m une og borgere om  etablering af behandlingscenter for narkom a
ner, R i-bus-konflikten, konflikt i erhvervsforhold  m ellem  en aktionæ r og sel
skabets prim æ re bankforbindelse, konflikt m ellem  kom m une, skolebestyrel
se, læ rere og foræ ldre/elever om fyring af skolelæ rer, konflikt m ellem  sam - 
ejere af fast ejendom , kom pagniskabskonflikt, konflikt om  jagtret til fæ llesa
real, konflikt i kontrakt om totalleverancer, d iskrim ination på arbejdsm arke
det, konflikt m ellem  borger, kom m une og privat vandvæ rk om vand- og klo
akafgift, sam arbejdsvanskeligheder, strid m ellem  borgere, kom m une og 
N aturfredningsforeningen om etablering af sportshal, beboerkonflikt sam t 
konflikt m ellem  skadevolder og skadelidte.

Konflikterne i to af disse synopser, hentet fra hhv. avisreferat 
og Ugeskrift for Retsvæsen, skal her fremdrages i detaljer, da 
begge indebærer momenter af særlig interesse.
Eksempel 1
Konflikten vedrørte en dansk kvinde, som nær sin bopæl hav
de påkørt og dræbt en 6-årig indvandrerdreng. Kvinden ansås 
uden mulighed for at kunne undgå påkørslen og undgik såle
des retligt ansvar. Den danske kvinde, som selv havde en søn 
på 6 år, måtte siden på grund af alvorlige trusler fra den dræb
tes familie skifte bopæl, job mv. Sagens egnethed til mægling 
er interessant, dels fordi det retlige efterspil alene afklarer for
holdet mellem den mulige skadevolder og det offentlige og 
ikke forholdet indbyrdes mellem de berørte parter, dels fordi 
mægling i en sag af denne type ikke giver grundlag for 
løsningsforslag mv., men har sin berettigelse udelukkende i 
det personlige møde og dermed for den forståelse og accept, 
som dette giver mulighed for.
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Eksempel 2
Dommen i UfR 1981 s. 355-358 omtales i "hovedet" som en 
funktionærsag, hvori funktionær F kræver erstatning for ulov
lig bortvisning fra den af A drevne virksomhed.

Ved næ rstudier a f dom m en frem går, at der er tale om  et fam ilieforeta
gende med A og F som  hhv. svigerfader og svigersøn og svigerm oderen som  
regnskabsfører. D atteren (og barnebarnet) har ingen arbejdsm æ ssige funkti
oner i v irksom heden, men spiller naturligvis indirekte i sagsforløbet væ 
sentlige roller. D om m en eksem plificerer, hvorledes tvistens afgørelse alene 
ud fra retlige præ m isser har en vinder, F, der får tillagt en erstatning på knap 
100.000 kr., og en taber, A. Læses dom m en im idlertid også ud fra m enne
skelige præ m isser, m edfører afgørelsen tilsyneladende kun tabere.

3. Kriterier for mægling
Såvel nationale som internationale erfaringer indicerer, at 
emnet for en konflikt ikke er afgørende for, hvorvidt mægling 
eller domstolsbehandling kan anvendes med gunstigt resultat. 
Andre kriterier må således introduceres, hvoraf her skal næv
nes 3.

3.1 Parterne
Partsbegrebet i mæglingsprocessen er ikke altid indlysende og 
følger ikke samme kriterier som inden for retsplejen. Identifi
kation af parterne bliver derfor nødvendig. Det kan fastslås, at 
det ikke kan kræves, at parterne har en retlig interesse i kon
flikten. Omvendt er det ikke tilstrækkeligt, at en deltager blot 
har interesse i konflikten.

Som hovedregel vil mæglingen initieres af to parter, som er 
i konflikt. Konflikten kan imidlertid have en sådan karakter, at 
den vanskeligt kan løses uden at inddrage flere personer, som 
ud fra et mæglingssynspunkt bliver parter i konflikten.

I den under pkt. 2.2.1 om talte funktionæ rsag vil m æ gling eksem pelvis van
skeligt kunne finde sted blot med deltagelse af arbejdsgiver (svigerfader) og 
arbejdstager (svigersøn), idet svigerm oderen og evt. datteren utvivlsom t spil
ler store roller i forløbet. H vorvidt hhv. svigerm oder og datter skal inddrages 
i m æ glingen, afgøres ikke af m ægler, som  alene kan foreslå det hensigtsm æ s
sige i disses deltagelse, hvorefter afgørelsen ligger hos de involverede.
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Som hovedregel kan mægler tilskynde tilstedeværelsen af 1) 
parter, som er direkte involveret i konflikten ud fra deres cen
trale interesse i konfliktens løsning. Specielt hvor der er mulig
hed for at udpege repræsentanter, eller hvis parterne ønsker 
tilstedeværelse af bisiddere e.l., kan det være nyttigt at over
veje, om disse 2) besidder beslutningsmyndighed, 3) vil bidra
ge positivt til beslutningstagning og 4) vil respektere forhand- 
lingsetikette.5

3.2 Konflikten
Forudsætningen for vellykket mægling, herunder identifikati
on af parterne, er at selve konflikten identificeres. Dette kan til 
tider volde store vanskeligheder. Ofte må mægleren i indled- 
ningsfasen undersøge, om parterne i givet fald har rådighed 
over konflikten. Er dette ikke tilfældet, kan det være nødven
digt at opsplitte emnet i enkeltdele, hvorved parterne opnår 
fuld rådighed over mindre områder. Mægling må i så fald gen
nemføres separat for disse punkter. Ved identifikationen erin
dres, at begrebet "pseudokonflikter" er uaktuelt i mægling, jfr. 
Kapitel 7 afsnit 2.3.2.

En vanskelig situation foreligger, når der eksempelvis mel
lem en medarbejder i en offentlig forvaltning og en borger op
står kommunikationsproblemer i en sådan grad, at den påvir
ker forvaltningsmyndighedens skøn. Den pågældende medar
bejder vil næppe få tilladelse til at indgå i et mæglingsforløb 
med klienten/borgeren, idet den overordnede tegner forvalt
ningen udadtil. Herved fjernes grundlaget for en tilfredsstil
lende mægling, som får en ganske anden karakter, såfremt 
mæglingen foretages mellem klienten og lederen som (uper
sonlig) repræsentant for forvaltningen. Sager af denne art fore
kommer eksempelvis mht. etniske konflikter, ligesom de er 
velkendte inden for (skatte)forvaltning.6

Selve mæglingsprocessen kan evt. anvendes til identifikati

5. Se Chr. M oore: The M ediation Process, Practical Strategies for Resol
ving Conflicts, San Francisco 1989 s. 107.

6. D er henvises til D okum entations- og rådgivningscentralen for racedis
krim ination (DRC). Se for yderligere eksem pler Reza Banahar: Rattens 
D ilem m a, Lund 1994.
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on af konflikten og udskillelse af faktorer, hvorover parterne 
ikke har rådighed, og/eller som (fortrinsvis) vedrører andre 
personer. En anden udvej er naturligvis at inddrage flere par
ter.

3.3 Vilje til mægling
Et sidste afgørende kriterium for en vellykket mægling er par
ternes villighed hertil. Kun såfremt parternes subjektive for
hold -  fra mæglingens start eller under forløbet -  er positiv 
over for den tilpasning, som mæglingsforløbet forudsætter, er 
en tilfredsstillende aftale mulig.

Med andre ord kan fred kun opnås, såfremt parterne ønsker 
fred.

Det er naturligvis mæglerens opgave at søge denne indstil
ling formidlet, såfremt den ikke er til stede allerede fra start. 
Det er imidlertid også mæglerens opgave at bringe mæglings- 
processen til afslutning, såfremt reel mulighed for enighed 
ikke er til stede, og ved afslutningen præcisere, hvorfor mæg
leren ikke længere ønsker at medvirke. En præcis markering 
hos mægleren kan være afgørende for, at (også) parten (par
terne) tager ansvaret for deres valg.

4. Sammenfatning
Ønsker parterne en principiel afgørelse på et retligt spørgsmål, 
eller ønsker en part den anden parts brøde fastslået og evt. 
belagt med bod, er disse sager ikke egnede for mægling, men 
alene domstolsbehandling. Disse forhold har imidlertid min
dre med sags typen at gøre end med den subjektive indstilling 
hos parterne/parten.

Behovet for principiel stillingtagen, præjudice eller bod kan 
være velbegrundet, men det er vigtigt at mærke sig, at en rets
lig løsning i en principiel sag bliver nødvendig, ikke på grund 
af emnet for konflikten, men fordi parterne har gjort sagen prin
cipiel. Mellem andre parter, til andre tider og evt. andre steder, 
vil en sag om et lignende spørgsmål kunne behandles uden 
anvendelse af retssystemet.

Det forhold, at domstolssystemet er bygget op om sagsfy- 
pen, afspejler antagelsen om, at (en)hver konflikt kan defineres
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objektivt, hvilket er en forudsætning for dommerens afgørelse.
Når mægling antages at være anvendelig i stort set alle 

typer sager, er forklaringen derimod, at det ikke er mæglerens 
ansvar at træffe afgørelse i konflikten. Det er parterne, der 
afgør, hvad der er relevant, hvorledes processen skal foregå 
etc., og det afgørende bliver mæglerens evne til at give plads 
for den forskellighed, som udspringer af parternes relation, 
ressourcer, interesser samt konfliktens emne. Indlejret i -  og 
afgørende for -  processen er således ikke blot sagstypen, i det 
omfang den kan defineres objektivt, men tillige parternes sub
jektive kriterier.

Den retlige løsning er således på ingen måde universel. Det
te er imidlertid ej heller anvendelsen af mægling. Opgaven bli
ver derfor at identificere de pluralistiske værdier, som råder 
inden for det juridiske system og det omgivende samfund, og 
angive måder, hvorpå de kan realiseres.



MOTIVER 
OG KONSEKVENSER VED VALG 

AF FORUM FOR KONFLIKTLØSNING

DEL IV:

Hoiv, given what we believe, must we act; what, 

given how  we act, must we believe.

Geertz



Kapitel 13 
Mægling i kontekst

1. Indledning
Antagelsen om, at konflikter objektivt kan matches med kon
fliktløsninger, implicerer, at objektet for en konflikt kan adskil
les fra konfliktens mening for deltagerne. Denne antagelse lig
ger til grund for opbygningen af hele det formelle konfliktbe
handlingssystem, hvad enten det drejer sig om domstolsbe
handling eller behandling i råd og nævn, og hvad enten anta
gelsen er ideologisk eller pragmatisk baseret.

Andre faggrene anser imidlertid antagelsen som en fiktion.
Antropologisk forskning om konflikter ser i stedet disse 

som sociale konstruktioner, formet af deltagerne, herunder de 
tredjeparter, som parterne henvender sig til. En "konflikt" bli
ver derfor til, hvad den er i lyset af den konfliktløsningsform, 
som der er mulighed for at anvende, og deltagerne kan vælge 
at ændre den måde, en konflikt er defineret på, således at et 
skift i procedure og form kan finde sted.1

Ud fra kontekstperspektivet er konflikter ikke fikserede 
størrelser, men dynamiske. Hvad en konflikt er, om den bliver 
en offentlig konflikt, og hvordan en konflikt bliver løst, afhæn
ger altså af, hvem der definerer hændelsen, og af den normati
ve kontekst, i hvilken sagen er formet.

Herved bliver også magtperspektivet aktuelt. Definitionen 
af konflikterne og dermed af konfliktbehandlingen samt i 
mæglingssammenhænge både den måde, midlerne skaffes til 
mæglingsforaene på, og den måde, mæglerne udvælges på, 
bliver herefter forskningsemner.

1. L. M ather & B. Yngvesson: Language, A udience and the T ransform a
tion of D isputes, Law and Society Rev. 15 ,1980-81  s. 775-821.
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Det er indlysende, at alle disse problemområder omfatter 
store selvstændige forskningsområder med en enorm littera
turproduktion. Det er lige så indlysende, at det ikke er muligt 
her at viderebringe mere end et meget lille udsnit heraf, hvor
for valg har måttet træffes. Disse valg er, som afhandlingen i 
sin helhed, dikteret af formålet om at centrere afhandlingen 
om sammenstilling af den retlige regulering af konfliktløsning 
med mæglingsmodellen samtidig med kravet om begræns
ning af fremstillingen til overkommelig størrelse.

I dette og de følgende kapitler søges konflikter og konflikt
behandling sat ind i en social sammenhæng. Formålet med 
dette kapitel er at analysere samspillet mellem forskellige 
opfattelser af, hvad der forstås ved frivillighed/konsensus 
samt implikationerne af mæglerrekruttering og den organisa
toriske model. I de følgende kapitler vil herefter motiverende 
normer på individplanet samt sammenhængen med samfunds
teorierne blive behandlet.

2. Metodiske implikationer
Antropologer hævder altså, at konflikter kun kan forstås i den 
kontekst af relationer, som genererer dem, og at konflikter er 
intimt forbundet med tilvejebringelse af den sociale orden.2 
Greenhouse hævder f.eks., at "disputing means negotiating 
the very meaning of society in the context of a single decision", 
samt at "disputes have different meanings in different contexts 
because different social structures lend significance to different 
sorts of problems".3

Forskellen på juristers og antropologers synsmåde grundes 
muligvis i det forhold, at jurister almindeligvis har (haft) tra
dition for dels at koncentrere sig om nationale forhold, dels om 
forhold inden for en institutions rammer. Udfordringerne om

2. Sally Falk M oore: Legal Liability and Evolutionary Interpretation: 
Som e A spects of Strict L iability, Self-H elp and Collective Responsibi
lity, i M ax G luckm an (ed.): The A llocation o f R esponsibility s. 57, 
M anchester 1972.

3. Carol G reenhouse: Praying for Justice, Faith, O rder and C om m unity 
in an A m erican Tow n, Ithaca 1986.
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antagelsernes almengyldighed bliver derfor begrænsede, idet 
antagelserne snarere på grund af den institutionelle kontekst 
bliver selvopfyldende.

Anderledes med antropologer, som i alt fald tidligere kon
centrerede deres studier om forskellige folkeslag og først de 
senere år har udvidet studierne til også at omfatte forskellige 
sociale kulturer såsom virksomhedskulturer, egnskulturer o.l. 
inden for et samfunds rammer, hvor netop spørgsmålene om 
ligheder og uligheder er forskningsfeltet.

Komparativt antropologisk arbejde studerer således kon
flikter for at udlede regler om den sociale orden. Ved at kon
trastere konfliktbehandlingsprocedurer (domstolsbehandling, 
mægling og forhandling) forklares de virkninger af forskellige 
måder at løse konflikter på, idet de alle har det formål at beva
re fred i en bestemt strukturel sammenhæng.4

Skiftet fra den juridiske tilgang til den antropologiske 
undersøgelse af konflikter har forskellige implikationer:

For det første skiftes fokus for forskningen fra  konflikter og 
redskabet for løsning til systemet, som genererer selve konflik
ten, dvs. de kulturelle, politiske og økonomiske kræfter, der 
former relationer og strukturerer forståelsen af, hvorledes kon
flikter bør defineres, og hvilken respons der er passende, dvs. 
til den strukturelle kontekst.

For det andet angiver konflikters afhængighed af den struk
turelle kontekst, at det overhovedet er problematisk -  og i alt 
fald ikke tilstrækkeligt -  at anvende konflikter som grundlag 
for analyser af konfliktbehandling såvel i ens eget land som på 
tværs af kulturer. En forståelse af, at en konflikt er en tilveje
bringelse af social orden, medfører nemlig, at opmærksomhe
den må koncentreres om, hvordan konflikten fæstes i normati
ve termer snarere end i, hvordan midlet herimod er etableret i 
form af en eller anden konfliktbehandling.

F.eks. kan konflikter ses som endemiske5 (sygdom knyttet til

4. Se f.eks. E.A. H oebel: The Law o f Prim itive M an s. 29, C am bridge 
1954, M ax Gluckm an: The Lim itations o f the Case M ethod in the Stu
dy o f Tribal Law , i Law and Society. Rev. 7 ,1 9 7 3  s. 611-641.

5. B. Yngvesson: Law  and Social Inquiry, Journal of the A m erican Bar 
A ssociation, Vol. 13, No. 1 ,1 9 8 8  s. 113-132.



358 Kapitel 13

en bestemt egn) med rødder i den sociale orden, hvortil der er 
uendelig mange responsmuligheder, nogle konfronterende, 
andre ikke.6

I nogle sam m enhæ nge bliver konflikter behandlet i ritualer, i h istorier/even
tyr, i bøn, sang, eller de kan blive fortiet. F.eks. beskriver Jens Rosing, hvor
ledes de grønlandske fangere lavede fæ llessang, såkaldt sangkam p om  kon
flikter.7 T ilsvarende har G reenhouse beskrevet konflikter i et baptistsam fund 
i H opew ell, G eorgia, hvor konflikter ties væk, idet baptister "m easure their 
ow n inner strength and their spiritual m aturity by their ability  to transcend 
con flic t".8 At transcendere en konflikt er kernen i selve det at væ re baptist og 
er den anden side af en etik om  harm oni, lighedsprincip og frihed for fejl, der 
definerer den baptistiske identitet.9

Faggruppernes forskel i fokus er imidlertid ikke kun et resul
tat af forskelle i interessefelt, men i den grundforudsætning, 
som "tillader" jurister, men eksempelvis ikke antropologer at 
acceptere sondringen mellem form og indhold. Afgørende bli
ver således, om konflikt og konfliktbehandling bliver anskuet 
ud fra denne sondring eller ud fra et konstruktivistisk ud
gangspunkt, som involverer refleksioner over baggrunden for 
den studerede genstands eksistens.

Anskuet ud fra denne vinkel bliver definitionen af konflik
ten tæt forbundet med, hvem der kontrollerer definitionen af 
hændelsen, hvorledes definitioner opstår, og hvilke sociale 
faktorer der fremmer bestemte tiltag i anvendelse af viden. 
Hvordan og under hvilke omstændigheder opstår en (offent
lig) konflikt? Hvordan og af hvem er den defineret? Hvad er 
de normative retningslinier, der er til rådighed for at forme 
ansvarlighed/forklarlighed? Hvorledes er anvendelsen af 
bestemte retningslinier og transformationen af hændelser og 
fakta for en eller anden form for tredje person, relateret til legi
timationen og transformationen eller den normative ramme?

Dette medfører, at man må kombinere aktørcentrerede stu

6. O m  konflikter set som  sygdom , se Kapitel 14 afsnit 2.3.
7. Jens Rosing i T idsskrift for G rønlands Retsvæ sen, 5.-6. årg., 1969-71 s. 

70-108.
8. G reenhouse 1986 s. 114-115.
9. G reenhouse 1986 s. 120.
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dier af gensidig indflydelse med samfundscentrerede studier 
af normer, som viser, hvordan aktører både er styrkede og be
grænsede af strukturelle og kulturelle sammenhænge, som for
mer deres forståelse og påvirker den rolle, de spiller.

Sally Falk M oore dokum enterer i sine studier af C hagga'er fra T anzan ia10 
effekten af økonom isk og politisk forandring over et århundrede på den 
sociale struktur og på den norm ative ram m e, der er til rådighed til frem 
føring af bestem te klager. Ved at prioritere én ram m e over en anden (f.eks. 
en ram m e, der definerer kravet som  et individuelt rettighedsanliggende til 
jord  snarere end i slæ gtskabsterm er) aktiverer aktørerne forskellige instituti
onelle strukturer (det m oderne retssystem  versus traditionelle fora forestået 
af æ ldre slæ gtninge) og bidrager til transform ation af den politiske og retli
ge orden i Tanzania.

Som en følge af, at der stilles spørgsmål ved definitionen af 
konflikter, stiller antropologer tillige spørgsmål ved definitioner 
a f konfliktbehandling som et løsrevet "forskningsområde". I ste
det mener de, at det må undersøges, hvordan konflikter er arti
kuleret, hvad sager kan fortælle os om social orden på bestem
te steder på bestemte tidspunkter, og hvordan konflikter for
mer denne orden over tid. I denne forskning er analysen af 
magt central i forhold til procesanalysen, og etnografiske stu
dier af domstolsbehandling, mægling, forhandling og andre 
former for konfliktbehandling undersøger, hvorledes viden er 
manipuleret og betydningen af hændelser defineret af aktører, 
hvis "private" interesser er uundgåeligt struktureret af og for
met i termer af normative krav, som har "offentlig" politisk 
betydning.11

Michel Foucault definerer "sandhedens politik" som de 
typer diskurs, samfundet accepterer og lader fungere som san
de, idet magten definerer, hvad der tæller som viden og der
med, hvad der tæller som realitet. Denne "politik" omfatter

10. Sally Falk M oore: Social Facts and Fabrications, Custom ary Law  on 
K ilim anjaro, 1880-1980, Cam bridge 1986.

11. Se f.eks. M. G luckm an 1972 s. 611-641; W . Felstiner, R. Abel & A. Sarat: 
T he Em ergence and Transform ation of D isputes, N am ing, Blam ing, 
C laim ing ..., i Law  and Soc. Rev. 15 ,1980-81 s. 631-654 sam t L. M ather 
and B. Y ngvesson 1980-81 s. 775-821.



360 Kapitel 13

bl.a. de teknikker og procedurer, som anses som værdifulde i 
produktionen af sandhed og bestemmelse af status for dem, 
som beskæftiger sig med at afgøre, hvad der er sandt.12 Ved at 
studere kontekstualiteten, magtforholdene og de bagvedlig
gende normer opblødes faggrænserne altså, og filosofien, soci
ologien og antropologien flyder sammen.

Et er at fastslå, at definitioner af såvel konflikter som kon
fliktbehandling er forbundet med såvel personlig som struktu
rel magtudøvelse. Noget ganske andet er at bestemme og der
efter beskrive faktorer, som symboliserer en sådan magtud
øvelse. Beskrivelsen vil næppe nogensinde blive fuldstændig; 
ikke mindst fordi det kan diskuteres, om magtfrie relationer er 
en fiktion, jfr. Kapitel 17 afsnit 3.1. Når de tre nævnte faktorer 
i dette kapitel skal belyses ud fra et konstruktivistisk udgangs
punkt, sker det med følgende begrundelser: Det organisatori
ske element i mæglingen antages at afspejle en forudsætning 
dels om, på hvilken måde samfundet organiserer sig, dels om 
aktørers interaktionsniveau; graden af parternes frivillige 
medvirken i mæglingsprocessen er vigtig, fordi frivillighed er 
forbundet med aktørernes selvopfattelse; og endelig kan det 
diskuteres, om det er foreneligt på den ene side at anlægge et 
konstruktivistisk udgangspunkt og hævde enhvers kulturaf
hængighed, og på den anden side stille krav om neutralitet hos 
mægleren.

3. Mægling
3.1 Organisation
Udgangspunktet er altså, at produktion og påtvingelse af soci
al orden er knyttet til den form, hvori mægling er organiseret, 
om mæglingen skal være obligatorisk eller frivillig, være knyt
tet til retssystemet eller helt uafhængig af dette.

Anskues den funktion, konfliktbehandlingen kan have, ud 
fra magten til at definere konflikter, vil mæglingsinstituttet 
fremtræde ganske heterogent og kan bl.a. analytisk inddeles i 
følgende tre former:

For det første en service, hvis overordnede formål er at fun

12. Der henvises i øvrigt til Kapitel 17.
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gere som alternativ til domstolene, fordi disse ikke findes på 
tilstrækkelig effektiv måde at tage vare på folks konflikter. Det
te skyldes dels, at domstolene er for langsomme, men også sel
ve det offentlige og modsætningsbevarende i domstolenes 
konfliktbehandling. Denne form sætter altså tilpasning til den 
herskende institutionelle struktur i centrum.

For det andet en konfliktbehandlingsinstitution, hvis hoved
formål er social transformation og tilbageføring af konflikterne 
fra det offentlige system til befolkningen. Mæglingsinstitutio- 
nen baseret på denne funktion må derfor være uden nogen 
som helst tilknytning til det offentlige retsapparat, og autorite
ten baseret alene på lokale elementer,13 idet kravet om neutra
litet nødvendigvis må problematiseres med dette udgangs
punkt. Denne form sætter således den enkeltes individuelle 
strategiske brug af institutionen som det yderste kriterium.

Og endelig fo r  det tredje en model, som fokuserer på person
lig vækst og udvikling. Denne model anskuer mæglingsmodel- 
len som en konfliktbehandlingsform, der giver styrke til det 
enkelte individ, tillader mennesker at opnå større kontrol over 
deres liv, øger deres personlige evner til at tackle konflikter og 
forsyner dem med teknikker, som de kan anvende på andre 
situationer.14 Denne form er i modsætning til de øvrige tilsy
neladende "indifferent" i forhold til formål, der rækker ud 
over det instrumentelle, og fremtræder som sådan apolitisk.

De enkelte mæglingsprogrammer i USA tager angiveligt 
ofte udgangspunkt i en af disse modeller, om end præferencer 
mikses i utallige varianter: Nogle programmer lægger vægt på

13. D enne kategori er fortrinsvis beskrevet i forbindelse med politisk 
m otiverede eksperim enter: Cuba (Louis Salas: The Em ergence and 
D ecline of the Cuban Popular Tribunals, Law and Soc. Rev. 1983 s. 
587), Chile (Jack Spence: Institutionalizing N eighbourhood Courts: 
Tw o C hilean Experiences, Law and Soc. Rev. 1978 s. 139), Portugal 
efter revolutionen i 1974 (B. de Sousa Santos: Law and Revolution in 
Portugal: The Experience of Popular Justice after the 25th of April 
1974, i R. Abel (ed.): The Politics o f Inform al Justice, Vol. 2, N ew  Y ork 
1982).

14. Jfr. C hristine H arrington &c. Sally Engle M erry: Ideological Production: 
The M aking o f C om m unity M ediation, Law  & Society Review , Vol.
22, nr. 4 ,1 9 8 8  s. 709-735.
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social og personlig transformation, andre på øget effektivitet 
tillige med større personlig tilfredsstillelse. Den første af de 
nævnte udgaver accepterer et tæt samarbejde med det juridi
ske system, den anden fornægter alle bånd til det, og den tred
je henter sin ideologiske inspiration fra humanistiske professi
oner snarere end det juridiske system.

I nogle af programmerne lægges vægten fortrinsvis på kon
sensus, i andre på kontakten til lokalsamfundet. Ved konsen- 
susmodellen associeres til retfærdighed produceret gennem en 
frivillig proces. Dette synspunkt associerer mægling med vær
dier om individuel medvirken og frihed fra tvang og ydre 
autoriteter.

Ved mæglingsprogrammer med vægt på lokalkendskab 
associeres til demokratiske værdier såsom deltagelse fra 
lokalsamfundet og lokal selvbestemmelse, der styrker følelsen 
af et sammenhængende samfund.15

Det synes, som om tendenser til denne tredeling genfindes i 
Danmark.

Overvejelser om ændret behandling af civile småsager 
synes fortrinsvis at være motiveret af effektivitetshensyn.16 De 
senest fremsatte forslag om etablering af lokale bolignævn 
afspejler en politisk ideologi om tilbageføring af konflikterne 
til lokalsamfundene -  en ideologi, som imidlertid ikke gen
nemføres konsekvent, idet sammensætningen af bolignævne
ne sker med såvel fagfolk som lægfolk. Der henvises til afsnit
3.3 om mæglerrekruttering.

Den tredie model er i højere grad end karakteriseret ved sin 
tilknytning til det offentlige system karakteriseret ved en indi- 
vidcentreret ideologi.17 Denne kan imidlertid vanskeligt reali
seres i institutionelle rammer formet af domstolene, fortrinsvis 
på grund af den upersonliggørelse af kommunikationen, som 
her finder sted. Den mægling, som hidtil har været praktiseret 
i forbindelse med ægteskabssager, angiver netop vanskelighe

15. Se f.eks. R ichard Abel: Inform alism : A Tactical Equivalent to Law ?, 19 
C learinghouse Review  1985, s. 375.

16. O gså den foreslåede forsøgsordning om  rettsm egling i N orge hører 
udpræ get til denne kategori, jfr. Kapitel 9.

17. Således den norske konfliktrådsordning.
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derne ved sammenkædningen af denne type mægling og det 
offentlige system.

De amerikanske mæglingsaktiviteter (og -erfaringer) kan på 
det strukturelle plan opdeles i aktiviteter, der enten optræder 
helt i offentligt regi, dvs. knyttet til retsapparatet, finansieret af 
det offentlige, med henvisningsret og tilbagevisningspligt til 
retssystemet i tilfælde af mislykket forlig. Eller mæglingsinsti- 
tutionen kan være delvis offentlig, delvis privat finansieret, og 
endelig kan mæglingen være udelukkende privat finansieret, 
fortrinsvis gennem fonde. Erfaringerne viser imidlertid også, 
at de udelukkende privat finansierede mæglingsaktiviteter 
ikke er ofte anvendt.

Også denne opdeling synes at svare til udviklingen i Dan
mark. Skilsmissehjælpen er således et eksempel på en mæg- 
lingsinstitution, som hidtil har klaret sig igennem ved hjælp at 
forskellige fondsmidler, men som til trods for stor søgning 
vanskeligt lader sig finansiere.

I Danmark har indførelse af obligatorisk mægling i tilknyt
ning til det offentlige system som beskrevet i kapitel 9 været 
overvejet i forbindelse med uenighed om forældremyndighed 
og samværsret.18 Tvangselementet er indtil nu blevet afvist 
som stridende mod mæglingens substans. Ikke desto mindre 
har afslag på den tidligere § 27a- nu § 28-rådgivning, som er et 
statsligt tilbud til forældre med forældremyndigheds- og sam- 
værskonflikter, og som i Bet. nr. 1279/199419 beskrives med 
intentioner svarende til den her beskrevne mægling, medført 
risiko for, at domstolene tillægger afslaget processuel skade
virkning. Herom henvises i detaljer til Kapitel 10. Endvidere er 
obligatorisk mægling foreskrevet i visse arbejdsretlige konflik
ter.

Så vidt vides, er obligatorisk mægling i Danmark ikke over
vejet på andre retlige områder, men Den danske Dommerfore
ning har givet udtryk for interesse for, at mæglingsvirksomhed

18. D er bortses i denne sam m enhæ ng fra de forligsbestræ belser, som  i 
dom stolsregi finder sted i henhold til Rpl. § 264.

19. Betæ nkning om  fælles foræ ldrem yndighed, sam væ rsvanskeligheder, 
børnesagkyndig rådgivning, afgivet af Justitsm inisteriets foræ ldre- 
m yndighedsudvalg.
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af den her beskrevne art fremover i højere grad end nu ind
drages under domstolene. I hvilket omfang initiativet er moti
veret af ønsker om mere fleksible konfliktbehandlingsformer 
end af ønsket om at trække sager tilbage til domstolene, er 
vanskeligt at sige.

Den organisatoriske model har naturligvis betydning for 
selve konfcktforløbet på flere måder. For det første direkte dels 
derved, at den bliver afgørende for det sprog, der tales, de nor
mer, der anvendes etc., dels ved at definere rammerne for den 
indflydelse, aktørerne har til rådighed.

Konfliktforløbet påvirkes imidlertid også indirekte derved, 
at den organisatoriske model refererer til samfundet i øvrigt og 
derved specielt til intentionerne bag institutionerne.20

Den organisatoriske model har således betydning for, hvor
ledes statens magtudøvelse skal tolkes. Den alternative kon
fliktløsning kan præsentere idealet om en stat, som trækker sin 
autoritet over løsning af bestemte typer konflikter tilbage, og 
om et aktivt lokal- eller individorienteret samfund, der udsty
rer mæglingsprocessen med en terapeutisk kontekst for kon
fliktløsning. Den kan imidlertid også præsentere en realitet om, 
at staten ikke trækker sin autoritet tilbage, men at autoriteten 
transformeres.21 Nonet og Selznick hævder således, at "as the 
legal system expands its critical resources it delegates more 
discretion to decide what is authoritative. Legal participation 
takes a new meaning; it also extends to the making and inter
pretation of legal policy".22 Udvidelse af statens funktioner til 
alternativer kan set fra denne vinkel med Santos' ord forstås 
som "state produced non-state power".23 I hvilket omfang den 
er det ene eller det andet, lader sig ikke uden videre afgøre og 
er i vidt omfang et spørgsmål om politisk ideologi. Spørgsmå

20. Vedr. sam m enhæ ng m ellem  m æ gling og sam fundsteorierne henvises 
til Kapitel 14.

21. Se C hristine H arrington: Shadow  Justice, The Ideology and Institutio
nalization o f A lternatives to Court, London 1985 s. 35.

22. Philippe N onet & Peter Selznick: Law and Society in Transition 
Tow ard Responsive, New  York 1978 s. 95.

23. Se B. de Sousa Santos, Law  and Com m unity; The C hanging N ature of 
State Pow er in Late Capitalism , 8 Int. Journal o f Sociology of Law, 
1980 s. 379.
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let bliver imidlertid ikke dermed mindre relevant, men må til 
stadighed holdes for øje.

3.2 Begrebet "frivillighed"
I kapitel 4 henvises til fremstillinger af mægling, amerikanske 
såvel som den hidtil eneste danske, der er fortalere for alterna
tiver til domstolene, hvor alternativerne er beskrevet som flex
ible og førende til kompromiser eller vinder/vinder løsninger. 
Samtidig er de i bedste fald uartikulerede, i værste fald blinde 
for strukturelle og normative overvejelser.

Fremstillingerne giver således anvisninger på, hvorledes 
mægling skal udøves, idet der tilstræbes en almengørelse af 
betydningen af "alternativ". Begrebet anvendes som synonym 
med konsensusskabt, med frivillig aftaleindgåelse, og som 
responsiv til den enkeltes behov.24

Fortalerne for mægling kan herefter hævdes at have for
skellige assumptioner til grund for deres fremstillinger25. Idet 
der i øvrigt henvises til fremstillingen i kapitel 4-6, kan as- 
sumptionerne sammenfattes således:

1) At grænserne mellem formelle og uformelle procedurer er 
klar og markeret af forskelle i form (dyade/triade), ved taktik, 
og i graden af hvilken proceduren er fleksibel eller bundet af 
regler. Det er altså ikke et spørgsmål om opfattelsen, idet af
grænsningen rent faktisk er der.

2) Al enhver indgåelse af aftale, når alternative konfliktbe- 
handlingsmidler anvendes, er et spørgsmål udelukkende om 
taktik eller strategi og er rettet mod fælles tilnærmelse mellem 
begge parters interesser. Magtbalancerende teknikker proble
matiseres således ikke.

3) At mægling præsenteres som forlængelsen af dyade-for- 
handlingen, en vinder/vinder-proces, skabt for at imødekom
me individuelle behov hos hver part. Mægleren fungerer som 
oversætter, katalysator og formidler og står i modsætning til 
advokaten, hvis tilgang er domineret af to assumptioner, for 
det første at parter i en konflikt er modparter, og for det andet

24. Se P ierre Bourdieu: O utline of a Theory o f Practice, C am bridge, 1977 
s. 170-71,

25. Se Barbara Y ngvesson 1988 s. 113-132.
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at konflikter skal løses ved, at en tredjepart anvender en eller 
anden generel retsregel. Parterne anses for ligeværdige, og 
mæglerens neutralitet utvivlsom.

4) At mægling og forhandling er private former, som hver
ken er formet af normer eller præcedens. Mæglerens eneste 
interesse med hensyn til det substantielle udfald er at sikre, at 
den stærke ikke tryner den svage. Forståelse for produktion af 
normer i semiautonome rum er tilsyneladende fraværende. 
Herudover skal mægleren alene sikre, at der fremkommer en 
løsning, der er tilfredsstillende for begge parter.

5) At deltagerne i mægling almindeligvis opfatter den som 
fair, finder den mere tilfredsstillende end domstolsbehandling 
og er mere villige til at rette sig efter resultatet.

Og endelig 6) at mægling og forhandling fortrinsvis er et 
spørgsmål om teknik, hvorfor mægling i vidt forskellige sam
menhænge er sammenlignelige og kan håndteres af professio
nelle.

Assumptionerne er oven i købet ofte så vidtrækkende, at 
enhver blanding af procedureformer anses for planlagt og 
resultatet af, at man kombinerer procedurerne, og ikke forår
saget af en vanskelighed med de kriterier, som anvendes til at 
adskille dem.

Ligeledes fremhæves til tider, at selv tabere er tilfredse, fordi 
de er involveret i at forme et udfald, som de frivilligt tilslutter sig, 
uagtet antagelsen må være i strid med den vinder/vinder-ideo- 
logi, som i vidt omfang danner basis for mæglingsinstituttet.

Alt i alt afspejler assumptionerne til forskel fra den kontek
stuelle redegørelse en mulighed for objektivt at definere, 
udøve og deltage i mægling.

Selv om de tre organisatoriske modeller, som nævntes i afsnit
3.1, er analytisk adskillelige, er grænserne mellem dem imidler
tid flydende, og de låner skiftevis symboler fra hinanden.

Således anser den kategori, som ønsker at formidle social 
transformation, konsensus og lokaltilknytning for at være 
uløseligt forbundet og frivillig deltagelse som essentiel i 
opbygningen af en lokal selvbestemmelse. Mægling anses der
for for at være en mere demokratisk, ikke-professionel måde at 
løse personlige og sociale konflikter på end offentlig regule
ring under forudsætning af, at parterne frivilligt deltager.
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Eksperterne og den centralistiske styring er erstattet af 
lægfolk og lokalkendskab.

Imidlertid understreger både den mægling, der ønsker at 
tilbyde konfliktbehandlingsservice som alternativ til domsto
lene og den mægling, der lægger vægt på personlig vækst, 
også det frivillige moment i mæglingen. Herved bliver den 
struktur, hvori mægling etableres, interessant.

Sammenkobles assumptionerne med strukturelle overvejel
ser, bliver mægling som et objektivt realiserbart fænomen sta
dig mere problematisk.

Hvis mæglingen er knyttet til retssystemet, måske oven i 
købet i form af mæglingspligt, bliver frivillighedsaspektet 
pludselig et ganske andet end ved den mægling, hvor såvel 
deltagelsen i mægling som resultatet er frivilligt.

Ganske vist hævder f.eks. Goldberg, Green & Sanders som 
fortalere for mægling,26 at det nok er muligt, at obligatorisk 
mægling kan tvinge parter til at gå til mægling, men at selve 
processen er frivillig, og afgørelsen opnås på grund af enighed. 
Dette er givetvis også rigtigt. Men selve termen "frivillig" eller 
"konsensus" bliver ved den obligatoriske mægling omdefine
ret fra en frivillig beslutning om overhovedet at deltage, til fri
villighed i beslutningsprocessen, hvortil parterne tvangsmæs
sigt er blevet udskrevet.

Samtykke fra parterne spiller altså en vigtig rolle, men der 
tales nu om det som indlagt i selve mæglingsinteraktionen og 
beslutningsprocessen og ikke nødvendigvis tilstedeværende 
på tidspunktet for sagens overførsel til et mæglingsprogram.27

Forskellen mellem de forskellige projekter drejer sig derfor

26. Stephen G oldberg, Eric D. G reen & Frank E.A. Sander (ed.): D ispute 
Resolution, Boston, L ittle Brow n, 1985. Bogen anvendes i m ange 
m æ glingsundervisningsprogram m er ved am erikanske universiteter. 
O gså andre frem stillinger såsom  Folberg & Taylor 1983, M oore 1989 
og Brow n & M ariott 1994 beskriver obligatorisk m æ gling uden at pro
blem atisere dette.

27. O m  tvang i forbindelse med m æ gling efter lov om  foræ ldrem yndig
hed og sam væ r § 28, se Kapitel 10.
A f høringsbrev af 30.12.1994 fra det norske Justisdep. frem hæves, at 
der "p å nuvæ rende tidspunkt", hvor ordningen ivæ rksæ ttes som  for
søgsordning, ikke er anledning til at gøre rettsm eglingen obligatorisk.
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om denne redefinition af det fælles symbol, som "frivillighed" 
består i. Alle programmerne deler nemlig antagelsen om, at 
mægling er en proces baseret på konsensus, fordi parterne skal 
være enige om resultatet.

Men graden af frihed er ændret og er naturligvis ud over at 
være under indflydelse af, på hvilken måde selve deltagelsen i 
mægling besluttes, tillige påvirket af, hvilken konsekvens en 
eventuel nægtelse af medvirken til et mæglingsresultat måtte 
have. Vil sagen blive tilbageført til domstolene med henblik på 
afsigelse af dom? (således som det i USA sker i mægling af 
mindre straffesager, og som det skete ved den etablerede for
søgsordning med konfliktråd ved mindre straffesager også i 
Danmark),28 vil den part, der nægter at indgå aftale tillægges 
processuel skadevirkning? (som drøftet i forbindelse med 
mægling efter lov om forældremyndighed og samvær § 28), 
osv.

Grundlaget for den opnåede konsensus vil være stadig 
mere tvangspræget og stadig længere væk fra den ideelle kon
fliktløsning, jo tættere mæglingen er knyttet til det formelle 
retssystem, og parterne stadig mere objekter for et bestemt mål 
med stadig dårligere kommunikation til følge.

Igen er -  som det kunne synes -  denne letfærdige omgang 
med frivillighedsbegrebet forårsaget af forskelle i grundforud
sætningerne, herunder om der anlægges et konstruktivistisk 
udgangspunkt. Ud fra dette skaber eller konstruerer menne
sket nemlig sin egen mening.

Opfatter individet sig således som "systemets slave", frem
kommer en tilbøjelighed til at give systemet ansvaret. 
"Skæbnen" er ansvarlig for min færd, og jeg har ikke lov til (i 
konstruktivist-sprog: "giver mig ikke lov til") at tolke anderle
des. Er derimod individet i centrum, besidder dette et frit valg. 
Relationen mellem individet og institutionen sættes derfor af 
den måde, vi sætter subjektet på. I grove træk kan man sige, at 
de to synsvinkler bevæger sig fra, at institutionen sætter sub
jektet, til at subjektet sætter institutionen.

28. Jfr. Lin A drian: Konfliktråd -  privatisering af konfliktløsning i straffe
sager, i Ret og Privatisering, K øbenhavn 1995 s. 43-64.
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Disse forskelle i grundopfattelse synes at kunne motivere 
den "fleksibilitet", hvormed begrebet frivillighed anvendes og 
synes som logisk konsekvens af forudsætningen om adskillel
se mellem form og indhold forbundet med (nogle) juristers 
accept af og forsvar for obligatorisk mægling i det offentlige 
system og f.eks. antropologers kritik af samme.

Herpå hviler systemets legitimitet.

3.3 Mæglerrekruttering
Mæglerrekruttering vil blive fremdraget som det tredie og sid
ste aspekt til belysning af de problemer, der skal overvejes, når 
mægling anskues ikke blot som teknik, men kontekstafhæn
gig-

3.3.1 Lokaltilknytning
Praktiserende mæglere definerer sjældent konsensus ud fra en 
frivillighedsvinkel, men derimod ud fra mæglerens egen vin
kel om neutralitet og upartiskhed i forhold til parterne. Mæg
lere ser således neutralitet som det centrale symbol på deres og 
dermed mæglingens funktion.

Neutralitetsbegrebet er diskuteret ovenfor i Kapitel 6 afsnit 
5 og er langtfra et entydigt begreb. Der er imidlertid enighed 
om, at mæglerens neutralitet afskærer denne fra at tage stilling 
til konfliktens substans. Neutralitet kan derfor på dette sted 
beskrives som "empathy without acceptance of the values of 
others".29 Mæglere, som kategoriserer i rigtigt eller forkert, 
kategoriserer på basis af moralske normer, og som dømmer, vil 
derfor ikke være velegnede som mæglere.

Dette har nogle interessante implikationer for rekruttering 
af mæglere, i særdeleshed når mæglingen anskues ud fra vink
len om at bringe konflikterne tilbage til folk og øge medbe
stemmelsen i lokalsamfundet.

I en amerikansk undersøgelse af mæglerne og deres virk
somhed i 3 lokale mæglingscentre, viste det sig, at de, der var 
hurtige til at dømme, tilsyneladende delte flere værdier om 
familier, naboskab etc. med den lokalitet, hvori programmet

29. D eborah Kolb: To Be a M ediator: Expressive Tactics in M ediation, 41 
Journal of Social Issues 1 1 ,1985 .
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kørte, end de, der tilbageholdt deres vurdering. Som en konse
kvens heraf blev mæglere, som var lokalkendte og knyttet til 
lokalområdet, netop ofte udelukket fra at fungere som mægle
re til trods for, at selve programmet havde til formål at invol
vere lokalbefolkningen.

Kun de, der kunne opnå en tilstrækkelig afstand til lokal
værdierne, blev mæglere. Disse viste sig at være højere uddan
nede og mere professionelt trænede end hovedparten af den 
øvrige population, og fremhævede altså det forhold, at 
afstandtagen og neutralitet ofte er en del af professionalisme.30 
Den retlige regulering erstattes således med en anden type 
regulering, hvis normindhold imidlertid i øvrigt bliver uklart.

I disse lokale programmer var der -  ved at udfiltrere dem, 
der opfattedes som dårlige mæglere, og vælge de gode mæg
lere, som har magt til at redefinere praksis -  en tendens til at 
trække veluddannede, professionelle mennesker ind og ude
lukke dem, der har tætte bånd til lokalsamfundet, og som fin
der afstandtagen unaturlig.

Tilsvarende undersøgelser findes ikke af danske forhold, 
bl.a. fordi erfaringerne med mægling endnu er for få. Der er 
dog grund til at fremhæve den mægling, som på frivillig basis 
er foranstaltet i boligområderne Tingbjerg og KAB, hvor mæg
lernes afgørende kvalifikationer var menneskekundskab og 
interesse snarere end formelle uddannelser. Imidlertid er de 
amerikanske undersøgelser tankevækkende, ikke mindst når 
de sammenholdes med de for domstole og mægling ofte 
anvendte dikotomier. Nogle af disse ser således ud:

Domstole er formelle snarere end uformelle, konflikttilspid- 
sende snarere end samarbejdsvillige, fremmedgørende snarere 
end vedkommende, langsomme og ikke hurtige, besværlige 
og dyre snarere end effektive og omkostningsacceptable.

Mægling derimod beskæftiger sig ofte med folk, der har en 
vedvarende relation til hinanden, ikke med dem, der er invol
veret i en upersonlig transaktion, problemerne anskues pri
mært socialt, ikke juridisk, idet man er mere optaget af social 
interaktion end af ejendomsret, sagerne er ofte af mindre øko

30. H arrington & M erry 1988 s. 729f. D enne distinktion gæ lder tilsynela
dende også for de norske konfliktråd.
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nomisk værdi osv. Disse karakteristika er ikke mindst aktuelle 
ved behandling af nabokonflikter.

Udvælgelsen af mæglere blandt veluddannede og folk, der 
ikke er knyttet til lokalsamfundet kan derfor blive en anomali.

Netop afstandtagen og neutralitet (objektivitet) er begreber, 
som knyttes til den såkaldte ekspert, hvis relation til parterne 
bliver en objektrelation med henblik på at bevæge parterne 
hen mod specifikke mål. Herved synes mæglingens krav om 
neutralitet at kunne få boomerang-effekt. Dersom kravet til 
mæglerens neutralitet er en forudsætning for kvalificeret 
mægling, indebærer dette en adskillelse af form og indhold, 
som i en kontekstafhængig interaktion ikke blot er kontraindi- 
ceret, men direkte fiktiv.

Fiktionen svækkes imidlertid, i det omfang mæglerens 
udgangspunkt er forståelse for det narrative element. Neutra
liteten øges, dersom mæglerens aktivitet koncentreres om at 
lade sig påvirke og bevæge (respondere) og at påvirke og 
bevæge (reagere) med det formål at støtte og provokere parten 
til at blive mere bevidst om egen holdning og stilling. Det nar
rative element bliver derfor afgørende, idet mægleren afholder 
sig fra fortolkninger og rådgivning, og professionalismen bli
ver derfor af anden ydmyg karakter.

3.3.2 Et kvindeperspektiv
Mæglerrekrutteringen frembyder særlige problemer, når der 
anlægges et specifikt kvindeperspektiv.

En stor del af de amerikanske mæglingsprogrammer er 
bemandet med frivillige, hvoraf hovedparten er kvinder.31 
Programmerne beskæftiger sig fortrinsvis med nabokonflikter, 
mindre straffesager og lign. knyttet til lokalsamfundet og dom
stolene. Kvinderne fungerer fortrinsvis som mæglere i denne 
frivillige, lavt betalende del af mæglingsprogrammerne, hvor
imod mænds mæglingsvirksomhed koncentrerer sig om de 
højere betalte sektorer såsom miljøkonflikter og handelssager.

Det er vanskeligt med sikkerhed at forudsige konsekvenser
ne af det kønsspecifikke inden for mæglingsorganisationerne.

31. Janet Rifkin: M ediation in the Justice System : A Paradox for W om en, 
W om en and Crim inal Justice, Vol 1 (1) 1989, s. 47.
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Men det er rimeligt sikkert, at de er meget lagdelte, at der dra
ges konklusioner om, hvad der kræves af kvalifikationer for 
forskellige former for mægling, og at kvinder bliver betalt min
dre end mænd og er koncentrerede i mindre synlige og traditi
onelt mindre prestigebetonede arbejdsområder.32 Arbejdsde
lingen afspejler således en sand lokalitet- eller kontekstisomor
fi, som ikke er baseret på logik, men på realitet: Mænd agerer, 
som mænd plejer at agere, og tilsvarende gør kvinder.

Også i Danmark, hvor der de seneste år har været vækst i 
selvhjælpsgrupper, selvstændige retshjælpsgrupper etc., er der 
overrepræsentation af kvinder blandt det frivillige personale. 
På advokatkontorer er det ofte de kvindelige jurister, der 
behandler ægteskabssager, og på mæglingskurserne er hoved
parten af deltagerne kvinder. De tilstedeværende mænd for
venter i højere grad end kvinderne at anvende deres færdighe
der inden for handelssager etc., dvs. -  ligesom kvinderne - 
inden for deres oprindelige arbejdsområder. Der er derfor 
grund til at antage, at fremtidig mæglingsvirksomhed i Dan
mark bliver tilsvarende lagdelt og kønsspecifik. Det må imid
lertid anses for tvivlsomt, om denne problematik kan løses ved 
at koncentrere diskussionen om mægling kontra domstole.

I øvrigt har interessen for mægling i Danmark fortrinsvis 
fundet udtryk hos højt uddannede, f.eks. dommere, advokater 
og psykologer.

4. Sammenfatning
Støtterne for mægling applauderer mæglingens evne til at 
skræddersy løsninger efter individuelle behov. Kritikerne der
imod stiller spørgsmål ved mægling som en proces, som for
midler produktion af en enighed uden den formelle sikkerhed, 
som garanteres parterne inden for det modsatrettede system.

Denne debat om mægling rejser vigtige spørgsmål om orga
nisation og prioriteringer inden for retssystemet. Er bevægel
sen henimod større anvendelse af mægling udtryk for et skift i 
politik inden for det juridiske system, som nu prioriterer vær
dien af individualiseret konfliktløsning over en modsatrettet

32. Janet Rifkin 1989 s. 46.
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rettighedsskabende funktion af loven? Udtrykker interessen 
for mægling en menneskeliggørelse af retssystemet, herunder 
adgang til retten og videre deltagelse i beslutningsprocesser? 
Eller viser det en erosion af det juridiske systems ansvar over 
for borgerne? Samtidig rejser debatten vigtige spørgsmål også 
om mæglingens organisation. Man kan således hævde, at den 
vægt, der lægges på bureaukratiseret proces ved konfliktbe
handling, underspiller den subtile kontekstuelle viden, dygtig 
mægling forudsætter, de forskellige krav, som mægling inden 
for forskellige områder stiller, og den politiske magt, som 
vidende mæglere besidder.

Man må derfor sluttelig spørge, på hvilken måde mægling 
repræsenterer virkelige alternativer til domstole, hvad de er 
alternativ til, og for hvem alternativet er beregnet. Er det såle
des, at forekomsten af mægling i retssystemet gør såvel retssy
stem som mægling anormalt?

Forholdet er tilsyneladende det, at hvad der forudsættes i 
det ene system, problematiseres i det andet. Således betvivler 
mæglingen den adskillelse af form og indhold, som er dom
stolenes forudsætning. Tilsvarende problematiserer retssyste
met mæglingens evne til at undgå magtudøvelse.



Kapitel 14 
Mægling og samfundsteorierne

1. Indledning
Når mæglingsinstituttet og retssystemet ud fra et samfund- 
steoretisk perspektiv bringes i indbyrdes konfrontation, aktua
liseres i alt fald 3 elementer, aktiveret af mæglingens ideologi 
om medbestemmelse, autonomi og tilbageføring af konflikter 
til konflikt"ejerne".

Rettens udformning set i et samfundsperspektiv er natur
ligvis sammenhængende med den funktion, retten forventes at 
varetage, samt med de fora, hvori retten virker. Anskues retten 
i traditionel juridisk forstand, er det centrale konfliktbehand- 
lende forum domstolene. Domstolenes funktion er tidligere 
beskrevet som centreret om ordensfunktionen, omfattende det 
konfliktbehandlende element, det normformidlende element, 
herunder den præjudikatskabende funktion, det latente ele
ment, som angiver domstolenes mulighed for subtilt at påvir
ke konfliktbehandling uden for domstolene, og endelig det 
symbolske element, som legitimerer såvel retssystem som 
statsmagt.1

Elementerne er med vekslende styrke centrale for samfunds
teorierne, hvad enten disse er de såkaldte klassikere såsom den 
strukturfunktionalistiske eller mekanistiske skole eller de nye
re, såkaldt postmoderne modeller, og vil i dette kapitel blive 
søgt anvendt til belysning af mæglingsinstituttets samfunds
mæssige placering.

Implicit i denne diskussion er imidlertid antagelsen af et 
bestemt retsbegreb. Med afsæt i forståelsen eller accepten af 
semiautonome rum og disses betydning for generering af reg

1. Se kapitel 1 afsnit 2.3.
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ler vil overvejelser om domstolenes eller mæglingsinstituttets 
placering problematisere selve grundlaget for retssystemet, 
nemlig retten. Retsbegrebet må derfor analyseres og om muligt 
bestemmes.

Opfattes mæglingsinstituttet og domstolene endelig som to 
"systemer", vil såvel spørgsmålet om en indbyrdes dialektik 
som om systemernes levedygtighed blive aktualiseret. Udvik
lingsperspektivet bliver derefter centralt og vil i dette kapitel 
blive søgt belyst fortrinsvis ved hjælp af Eckhoff og Sundbys 
tilbagekoblingsteori, som er fundet særlig frugtbar til belys
ning af netop denne dynamik.

2. Mæglingsinstituttets konfrontation med 
samfundsteorierne
Såvel den strukturfunktionalistiske skoles betoning af domsto
lenes overordnede integrative funktion, den marxistiske rets
teoris opfattelse af domstolenes tilslørende funktion som 
Webers formelt rationelle ideal om domstolenes objektivitet 
udfordres af opblomstringen af alternative konfliktløsnings
former, herunder mægling.

Ved en umiddelbar betragtning synes de generelle teorier 
ofte at udelukke hinanden. Det kan f.eks. være vanskeligt at 
forene en model, som tager sit udgangspunkt i individernes 
frie handlinger (den såkaldt mekaniske eller mekanistiske 
samfundsmodel) med den, som søger at forklare samfunds- 
fænomener ud fra samfundets integrationsniveau og integrati
onsproces (den funktionalistiske samfundsmodel).

Ligesom den franske revolutions programerklæring, frihed, 
lighed og broderskab indeholdt umiddelbart uforenelige 
størrelser, indeholder begreberne inspiration til at belyse vigti
ge elementer såvel i samfundsfænomenerne som i, hvilken 
kombination af faktorerne vi hver især finder vigtige i "det 
gode samfund".

Implicit i de forskellige samfundsmodeller ligger forskellige 
værdiopfattelser, bl.a. af menneskets væsen som overvejende 
egoistisk eller altruistisk, jfr. kapitel 16 afsnit 2.1. Det kan under 
alle omstændigheder alene være en trossag, om man mener det 
ene eller det andet, men bevidstgørelse herom er nødvendig.
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Frugtbarheden i samfundsteorierne ligger derfor efter min 
mening ikke i at søge at bevise, at den ene teori har mere for 
sig end den anden, men i forståelsen, som fremkommer i den 
nuancerigdom, der opstår, når teorierne anvendes til at sup
plere hinanden.2

2.1 Funktionalistisk retsteori
I et industrialiseret samfund, der er karakteriseret af en høj 
grad af arbejdsdeling og specialisering, bliver den individuali
tet, som specialfunktionerne kræver, ifølge den konsensusori- 
enterede teori "tøjlet" af den gensidige afhængighed, som er 
samme specialiserings følgevirkning.

Durkheim mente som funktionalismens fader, at forudsæt
ningen for, at individernes afhængighed kunne udvikle sig 
sundt, var, at der opstod en stadig større grad af normkonsen- 
sus. Det er altså en klassisk forestilling, at samfundet bindes 
sammen af et sæt af fundamentale værdier. Durkheim frem- 
lagde tre hypoteser om rettens funktion, nemlig/or det første, at 
retten afspejler den måde, hvorpå det sociale fællesskab eller 
solidariteten i samfundet befinder sig; retten bliver derved et 
eksternt index. For det andet har samfundet udviklet sine 
solidaritetsformer fra en mekanisk til en organisk solidaritet, 
hvorfor retten i overensstemmelse hermed har forandret sig 
fra et system, der opretholder en repressiv ordning, til et sy
stem, som virker restitutivt. Ifølge Durkheim kan et moderne 
samfund undgå desintegration ved hjælp af en restitutiv 
retsorden. For det tredie definerer Durkheim forbrydelser som 
en krænkelse af den kollektive samvittighed og straf som en 
handling, hvis hovedformål er at tilfredsstille den kollektive 
samvittighed i modsætning til præventionssynspunktet. For
brydelser eller konflikter anses som sygdomme i samfundet.3

Parsons har fremstillet en videreudvikling af konsensus-

2. Jfr. D alb erg-L arsen : R etsv id en sk aben  som  sam fu n d sv id en skab , 
K øbenhavn 1977 s. 425ff sam t sam m e: Lovene og Livet, 1994, s. 55.

3. D er henvises i sin helhed til Emil Durkheim : The D ivision of Labour 
in Society, New York 1964 (1. udgave 1893, De la D ivision du Travail 
Social).
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temaet i The Social System.4 Parsons definerede værdier som 
et fælles symbolsystem, der tjener som kriterium eller stan
dard for valg mellem de forskellige orienteringsmåder, som i 
sig selv er åbne i en situation.5 Værdier er med andre ord 
grundlag for valg mellem de alternativer, der foreligger i en 
social situation. Der er ifølge Parsons et element af "common 
value orientation" i ethvert socialt interaktionssystem, uden 
hvilket interaktionssystemet slet ikke ville eksistere og værdi
erne som følge heraf betragtes som samfundets stabiliserende 
ballast.

Afgørende for systemets beståen er derfor ikke, om normer
ne er moralsk rigtige, men at der er konsensus om disse vær
dier.

H. Bredemeier, en af Parsons' elever, præciserede rettens 
funktion ved at tage domstolene som et håndgribeligt udtryk 
for retten.6

Domstolenes opgave er herefter som en del af samfundets 
øvrige delsystemer at integrere de politiske idealer, således at 
disse samstemmes, samt at legitimere politiske beslutninger 
ved at vise, at de ikke strider mod forfatningen. Herved gives 
domstolene lejlighed til at fastslå, hvad retfærdighed ud fra dis
se vedtagne normer betyder, ligesom det forlener retten med 
autoritet som et vigtigt og positivt socialt fænomen. Dette sid
ste er vigtigt, fordi domstolenes virksomhed står og falder 
med, at borgerne -  også på det civilretlige område, hvor valg
mulighed foreligger -  rent faktisk anvender domstolene til 
løsning af deres problemer.

Inden for det funktionalistiske perspektiv bør tillige frem
hæves domstolenes konfliktløsningsfunktion, som især i 
såkaldt "primitive" samfund fungerer "multifunktionelt", dvs. 
ud over at løse den konkrete konflikt får præciseret, hvilke 
normer der gælder i samfundet.7

4. T. Parsons: The Social System , New  Y ork 1951.
5. Parsons 1951 s. 12.
6. H. Bredem eier: Law as Integrative M echanism s, i A ubert (red.): Soci

ology o f Law , Selected Readings,
7. Aubert: Rettens Sosiale Funksjon, O slo 1976, s. 171f. og D alberg-Lar- 

sen, 1994a s. 151f.
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Niklas Luhmanns analogi mellem samfundet og et biolo
gisk system letter forståelsen af sammenhænge i samfundet. 
Samtidig vanskeliggøres Luhmanns teori ved, at han anser 
samfundet som bestående af forskellige subsystemer, hvoraf 
retten udgør ét, (økonomi, politik, kultur er eksempler på 
andre), og hvor ethvert system er en række grænsebevarende 
processer, som adskiller dem fra omgivelserne. Eftersom syste
mets omgivelser omfatter alt uden for selve systemet, har de 
altid større kompleksitet end det pågældende system.8

2.2 Webers teori om magt og rationalitet
Samfundsvidenskabsfolk har gennem tiden hæftet indbyrdes 
modstridende etiketter på Weber, f.eks. materialistisk og idea
listisk.9 Det er ikke opgaven her at give en dækkende udlæg
ning af hans samfundsopfattelse eller syn på retten, men alene 
at beskrive elementer af en anden af de "klassiske" samfunds
teorier.10

Magt må ifølge Weber altid tages i betragtning, hvis et sam
fund skal forstås, for både konflikt og social orden er på hver 
deres måde udsprunget fra social magt. Fordelingen af magt 
konstituerer et kontinuerligt problem for samfundet. Da magt 
baseret alene på tvang er ineffektivt, kan samfundet ikke for
blive stabilt, medmindre borgerne ser magtstrukturen som 
legitim. Legitim magt er ifølge Weber synonym med autoritet 
og holder samfundet sammen.

I overensstemmelse hermed lå Webers interesse fortrinsvis i 
den legitime magt, som efterleves mere eller mindre frivilligt. 
Han opdelte denne i to kategorier, irrationelle -  omfattende

8. Se i det hele N iklas Luhm ann: Soziale System e; G rundniss einer all
gem einen Theorie, Frankfurt/M  1984 sam t "M od ern  System s and 
Theory of Society" i M odern G erm an Sociology, Colum bia 1987a.

9. M. A lbrow : Legal Positivism  and Bourgeois M aterialism , M ax W e
b er's  View of the Sociology of Law, B.J.L. Soc. Vol. 2 (1975) s. 14ff, Bal- 
vig og K rarup: Sam fundsjura, K øbenhavn 1991.

10. Se næ rm ere M. Rheinstein: M ax W eber, Law in Econom y and Society, 
H arvard 1954; Roger Cotterell: Sociology of Law , London 1984 s. 
188ff; Tage Bild: Tvivlen om  det rationaliserede sam funds fornuft, i 
Torben H viid N ielsen og Kurt Klaudi N ielsen (red.): Stat og M arked, 
K øbenhavn 1989 s. 105f.
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både den traditionelle autoritet (hvortil henregnedes præjudi- 
kater, som i Common Law-landene var en form for traditionel 
autoritet)11 og den karismatiske autoritet samt den rationelle 
magt, den legale autoritet bestående af positivt fastsatte love.12 
Nyere tids statsdannelse, hvor statens magt hviler på monopol 
på legitim anvendelse af vold, er ifølge Weber udtryk for den
ne form for autoritet.

Hvor Marx konstant fremhæver statens tendens til at øge 
sin magt på bekostning af de lavere klasser, hvorfor statsstyret 
blev tiltagende illegitimt, ser Weber tendensen til øget magt 
som statens konstante forsøg på at øge sin legitimitet.

Ifølge Weber opstår konflikter, når som helst et individs 
handling er bevidst rettet mod at gennemføre hans eller hen
des vilje på trods af modstand fra andre. Dette viser den tætte 
relation mellem konflikt og magt. Konflikt opstår, når der er en 
knaphed af ressourcer, og ens gevinst sker på bekostning af en 
anden. Evnen til at gennemføre sin vilje i en situation med 
knaphed definerer ens magtfuldhed.

Webers magtopfattelse hænger sammen med et centralt 
begreb hos Weber, nemlig rationaliteten. Weber anskuede sam
fundet og dermed retssystemet dels som et produkt af "den 
subjektive mening", individerne selv tillægger deres sociale 
handlinger, og forsøgte dermed at forstå samfundet indefra, 
dels som et historisk produkt, idet han afviste at forstå sam
fundet uden samtidig at fokusere på udviklingen og dermed 
anskue emnerne i et historisk perspektiv.

Som middel til denne anskuelse konstruerede han de så
kaldte "idealtyper", hvorved forstås begreber eller laboratori
emodeller, som ved at abstrahere fra visse forhold ved et fæ
nomen giver mulighed for at fremhæve, isolere og rendyrke 
fænomenets egenart og karakteristika.13

11. M ax W eber: Rationell och irrationell rättskipning, i A ubert (red.): Lag, 
Sam hälle, Individ, Stockholm  1972 s. 141-148 og D alberg-Larsen 1994a 
s. 80.

12. Se Dag Ö sterberg: Sociologiens klassikere, Oslo 1971 s. 97.
13. Idealtypekonstruktionerne har siden dannet skole inden for viden

skaben. I tillæ g hertil er begrebet realtyper, som  udgør genkendelige 
beskrivelser a f forekom m ende fæ nom ener. D isse sidste er anvendt 
som  analyseredskab for denne afhandling.
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Ud fra disse idealtyper mente Weber at kunne beskrive sam
fundsudviklingen som stadig mere rationel. Weber definerede 
ikke begrebet "rationalitet" som sådan, men mente, at begrebet 
indebar en løsrivelse fra overtro og tradition i tænkningen. 
Rationalitet måtte forstås historisk som et relativt begreb, og 
han afholdt sig fra at bestemme, hvad der kunne karakterise
res som fornuftigt. Hans opfattelse var dog, at formålsrationa- 
liteten, at individet foretager handlinger for at opnå bestemte 
formål, med tiden ville vinde over værdirationaliteten, at indi
videt foretager handlinger på grund af handlingens værdi i sig 
selv og uafhængigt af konsekvenserne. Konsekvenserne vil 
altså ifølge Weber blive stadig mere styrende for et individs 
handlinger.

Heraf kunne bl.a. udledes, at såvel sociale strukturer som 
normative systemer blev stærkere influeret af magtfulde per
soner, som jo vil være i stand til at sætte deres vilje igennem, 
end af svagere personer. De normative systemer vil derfor 
komme til at repræsentere disse mere magtfulde personers 
interesser.

Som følge heraf er sociale forandringer mere indgribende 
over for magtfulde personer end over for mindre magtfulde 
personer, hvorfor de mere magtfulde vil forsøge at opretholde 
status quo.

Weber anså endvidere forandringer i et samfund som et 
resultat af handlinger udført af personer, som vil få gavn af 
disse ændringer, og som akkumulerer magt for at gennemføre 
disse ændringer.

Bevægeligheden i selve samfundet afspejles ifølge Weber i 
retten, således at udviklingen i den etablerede ret og den eta
blerede juridiske tænkemåde stadig oftere opleves som util
fredsstillende. Der vil derfor efterhånden opstå nye krav til ret
ten, som efterhånden vil udvirke fremkomsten af en ny form 
for ret.14

I forlængelse af den fremadskridende rationaliseringsproces 
bevæger retten sig ifølge Weber i et historisk perspektiv fra 
karismatisk ret (afhængig af herskerens luner) over sædvane
retten (stabil og upræcis) til lovgivning, som kan besidde en

14. Dalberg-Larsen 1994a, s. 81-82.
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enten materiel rationalitet bygget over generelle principper, 
der udtrykker samfundets afgørende værdier, eller en formel 
rationalitet bygget over objektive, klart definerede princip
per.15 Den formelt rationelle retsform, hvor domstolene træffer 
deres afgørelser efter præcise, objektive kriterier, anså Weber 
som alle andre overlegen.

Weber betonede i sine studier af samfundet aktørens sub
jektive forholden sig til den normative struktur og den måde, 
hvorpå den påvirker aktørens handlinger. Denne metode, som 
er kaldt "metodologisk individualisme", beskrives af Margeri
ta Bertilsson således, at "på det sociale plan har rätten ingen 
annan betydelse än den som kan statistisk beräknas som (gen- 
omsnitts)beteende."16

Samtidig fremhæves hos Weber, at udviklingen med stadig 
højere former for rationalitet ofte brydes af modgående tenden
ser. En periode, hvor flere former for rationalitet eksisterer side 
om side, vil blive en periode domineret af konflikter og mangel 
på sammenhæng. Rationaliseringens internalisering vil således 
ikke foregå gnidningsløst, men i ryk og kunne evt. omfatte 
institutionalisering af mægling. Herom henvises til afsnit 2.4.

Det bør tilføjes, at Weber selv var skeptisk over for sin egen 
lære, da han også var opmærksom på nogle negative aspekter 
af en snæver rationel approach.17

2.3 Marxistisk retsteori18
Der findes i dag talrige varianter af marxistisk retsteori, hver 
for sig med forskellige holdninger til væsentlige spørgsmål. 
Det er derfor ikke muligt at lave en samlet beskrivelse af den
ne teori. I det følgende vil alene hovedtræk fremdrages.

15. D alberg-Larsen 1994a, s. 80.
16. M argerita Bertilsson: O m  rätt och m oral; synspunkter på M ax W ebers 

Rättslära, Statsvetenskapligt T idsskrift 1985 s. 29.
17. Tage Bild 1989 s. 105f.
18. Se generelt herom , Cotterell: Sociology of Law, 1984 s. 112-141; 

H ydén: Legalstrategi med eller utan rett, Retfærd nr. 20 1982 s. 56-79; 
Jarvad: Ret og Stat, 1993; D alberg-Larsen: Retsstaten, Velfæ rdsstaten 
og hvad så?, 1984 s. 36 ff; sam m e: Lovene og Livet, 1994a s. 68f sam t 
Balvig og Krarup: Sam fundsjura, 2. udg. v. K aspar L indhardt og Ib 
N yhus, 1994 s. 39-43, 59-62.



Mægling og samfundsteorierne 383

Hvor den funktionalistisk orienterede sociologi lægger vægt 
på den harmoni, som konsensus om værdier medfører, sætter 
den marxistiske retsteori som en konfliktteori fokus på magt
forholdene og modsætningerne mellem samfundsgruppernes 
værdisyn.19 Teorien lægger vægt på magtudøvelsen, når magt
haverne sætter deres værdier igennem. Værdier kan legitime
re handlinger, der er til fordel for de mest magtfulde.

Den marxistiske teori kan ses som det absolutte modstykke 
til den funktionalistiske retsteori. Hvor funktionalisterne 
opfatter konflikt i samfundet som et onde, ligefrem en syg
dom, der kan være dødelig for organismen, tillægger den 
marxistiske retsteori konflikternes uundgåelighed en positiv 
betydning som middel for de undertrykte til at modsætte sig 
undertrykkelsen og som det, der driver udviklingen frem.

Marx' opfattelse af konflikters betydning adskiller sig tillige 
fra Webers, hvis holdning til samfundets konflikter vel nær
mest kunne karakteriseres som neutral, noget uundgåeligt. De 
tilsyneladende paralleller i Webers og Marx' konstatering af 
magtens betydning og magthavernes interesse i og evne til at 
sætte deres vilje igennem skilles ved Marx' konstatering af 
økonomiske faktorers altdominerende betydning.

For Marx var individets udfoldelse bestemt af sociale og 
økonomiske faktorer. For Weber derimod var frihed og ikke 
determinisme til stede, idet individet i egen interesse vælger at 
rumme magt, det determinerer det ikke.

Marx anså den økonomiske produktions udvikling og vil
kår, herunder magtforholdene mellem kapitalklassen og arbej
derklassen, som afgørende for samfundsudviklingen. Tidlige
re tiders samfund var ifølge Marx også konfliktfyldte, men da 
produktionskræfterne stadig var uudviklede og dermed inef
fektive, ville en ligelig fordeling heraf kun i begrænset omfang 
forbedre de undertryktes vilkår, og magtudøvelsen var derfor 
ikke så markant.

Marx så retssystemet som en ideologisk overbygning, som 
tilgodeser de dominerende interesser, fortrinsvis til fordel for 
borgerskabet. Hans pointe var, at det til syvende og sidst er

19. Et udsagn, som  i øvrigt udtrykker en historisk m aterialistisk opfattel
se.
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økonomien, der betinger lovreguleringen, som ikke antaster 
de grundlæggende betingelser for den kapitalistiske produkti
on. Retssystemet får herved en reaktiv rolle, idet det ikke er 
retten, der former udviklingen, men den økonomiske produk
tions udvikling og vilkår.

Retssystemet -  og dermed formentlig domstolene -  sås af 
Marx tillige som tilslørende de reelle magtforhold, idet det 
umiddelbart tilgodeser frihed for alle og lighed for loven, men 
da det samtidig kobles med respekt for den private ejendoms
ret, bliver disse goder kapitalafhængige. Ulige økonomiske 
magtrelationer blev eksempelvis via ansættelseskontrakten 
formgivet som ligeværdige og giver derfor falske forestillinger 
om samfundets indretning. Domstolenes undertrykkende 
funktion fremtræder herved, både i kraft af sin tilsløring af vir
keligheden og i kraft af den aktive beskyttelse af produktions
midlerne.20

Senere tilhængere af den materialistiske samfundsteori, 
eksempelvis Poulantzas21 og de Sousa Santos,22 afviser, at 
magt alene knytter sig til økonomiske faktorer, og anfører, at 
andre ressourcer -  ikke mindst viden -  er magtskabende.

2.4 Har mæglingsinstituttet en samfundsmodel?
Ud fra et mz'Åroperspektiv synes mæglingsinstituttet at kunne 
forklares og forsvares ud fra samtlige de her skitserede sam
fundsteorier.

Inden for den funktionalistiske samfundsopfattelse vil en 
konflikt bestå i afvigelse fra fællesskabet. En løsning i funktio
nalismens ånd vil derfor svare til mæglingens anerkendelse af 
det enkelte individs egenart samt værdsættelsen heraf til fæl
lesskabets bedste såvel som til gavn for hver enkelt. Eller mere 
konkret: De handlendes behov for fortsat samhandel, børnenes

20. R æ sonnem entet hæ vdes at ligge bag også retssystem ets rolle i nyere 
tid, f.eks. ved idøm m else af m ilde dom m e efter den nuvæ rende mil- 
jøbeskyttelseslovs § 35. Se f.eks. G retelise H olm : Lov og Ret -  M agtens 
m edløbere, K øbenhavn 1983. Se for andre eksem pler O le K rarup: Den 
jurid iske virksom hed, K øbenhavn 1987, s. 79ff.

21. N icos Poulantzas: O m  den m arxistiske retsteori, K øbenhavn 1972.
22. Boaventua de Sousa Santos: On M odes of Production o f Social Pow er 

and Law, Int. Journ. Soc. 13, 1985 s. 299.
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behov (og muligvis også forældrenes) for fortsat sameksistens 
med begge forældre osv. Dvs. at forskelligheden og afhængig
heden hver især værdsættes som fundament for den proces, 
hvorpå konfliktens løsning i mæglingen skal baseres.

En weberiansk (eller mekanisk) opfattelse af konflikter kun
ne være individets afvisning af den normative struktur. Der
som domstolene med deres formelt rationelle retsform baseret 
på lovgivning i det weberianske univers skulle være tidligere 
tiders afgørelsesmåder overlegne, kan mæglingen med dens 
vægt på diskurs og aftaleindgåelse mellem frie individer være 
rationalitetens slutsten.

Mæglingsinstituttet kan imidlertid også som mikroteori pla
ceres i en materialistisk samfundsopfattelse, hvorefter konflik
ter udtrykker de stærkes undertrykkelse af de svage. Løsnin
gen på konflikten vil herefter bestå i opnåelse af lighed og fra
vær af undertrykkelse. Netop dette synspunkt fremhæves jfr. 
tidligere beskrivelser af mæglingen som ren teknik, som mæg
lingens substans, idet hver enkelt med lige ret kan hævde sine 
fortrin, og magtbalancerende teknikker kan udligne eventuel
le ubalancer.

Samfundsteorierne, således som de foran er beskrevet, er 
imidlertid klare makroteorier, der forsøger at forstå og forklare 
hele samfundets indretning og sammenhængen mellem de 
enkelte dele.

Ud fra dette perspektiv kan mæglingsinstituttet derfor også 
medføre en konfrontation med funktionalismen og kan modar
bejde den konsensus, som af funktionalisterne opfattes som 
basis for et sundt samfund, idet mæglingsinstituttet, som det 
kendes i dag, skal forbindes med den individualisme, som 
samtidig er fremherskende.

Det understreges, at mægleren ikke behøver at være uddan
net jurist eller, dersom han er jurist, skal tilsidesætte denne 
ekspertise til fordel for de normer, som parterne selv finder rig
tigst. Hvorvidt disse normer derfor er i overensstemmelse med 
gældende retlige normer, er uden relevans for mæglingens vel- 
lykkethed, oven i købet efterlades ofte det indtryk, at et 
mæglingsresultat, der ikke er i overensstemmelse med gælden
de ret, i højere grad anses for en vellykket mægling end den, 
hvori anvendelse af retlige normer skimtes.
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Retfærdighedsbegrebet bliver ikke et begreb, som fastslås af 
domstolene, og som derfor ideelt skulle være gældende for alle 
i samfundet, men et begreb, der tilpasses de aktuelle parter i 
den enkelte mæglingssituation.

Moderne mægling står derfor i modsætning til mægling i 
såkaldt primitive samfund, hvor mægling var den centrale 
virksomhed, som udøvedes i hele fællesskabets interesse og ved 
hjælp a f  fællesskabet, og som dermed var konsensusskabende 
for hele lokalsamfundet. Mæglingsvirksomheden i dag vil i ste
det finde sted ofte i små aflukkede fora kun omfattende par
terne og mægleren. Den opnåede konsensus kan derved blive 
lokal i en sådan grad, at den kan kaldes atomistisk og som 
sådan være undergravende for en centralt defineret konsen
sus.

Domstolenes latente funktion er således en funktion, som i 
bedste fald ikke aktualiseres, i værste fald direkte modarbej
des, medmindre domstolenes funktion anses som udtømt. I så 
fald udtrykker mæglingsinstituttet en differentiering af dom
stolene til flere subsystemer, hvor de er ved at give mæglingen 
systemkarakter.

Reduceres magtubalancerne til problemer begrænset til de 
involverede parter, som kan afhjælpes ved hjælp af teknikker, 
bliver mæglingsinstituttet anskuet ud fra en opfattelse af sam
fundet som bestående af formelt frie, lige, enkeltstående, 
ansvarlige borgere, dvs. en overvejende mekanisk synsvinkel. 
I et samfundsperspektiv svarer dette nøjagtigt til den indivi
dualistiske ideologi, som Marx beskrev retssystemet som base
ret på, og som ifølge Marx undlader at forholde sig til de vir
kelige økonomiske magtforhold og afhængighedsforhold eller 
til modsætningsforholdet mellem klasserne og individernes 
klassetilhørsforhold.23 Individualismen beskriver virkelighe
den, som om den enkelte er herre over sin egen skæbne, fri og 
uafhængig og alene har ansvaret for sine handlinger. Indivi
dualismen tager således ikke hensyn til, at personlige valg kan 
være influeret eller indskrænket af sociale og kulturelle fakto
rer. I denne version sættes således lighedstegn mellem indivi
dualisme og egoisme.

23. Se Roger Cotterell 1984, s. 125-30.
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Kritikere af mægling har som beskrevet ovenfor i kapitel 13 
fremhævet, at mægling tilslører de magtubalancer, som rum
mes i klasse og køn. De påpeger således den sociale kontrol, som 
mæglingen udøver, dvs. måder den støtter konformiteten i 
normer på. De beskriver mægling som et produkt af den skif
tende natur, som statsmagten undergår med korresponderen
de skift i lovens eller rettens udformning.24

Mægling ses ikke blot som et falsk løfte, en sammensvær
gelse mellem dem, der har magten, imod dem, der ikke har 
magt, eller blot en simpel refleksion af de eksisterende magt
strukturer.

Ifølge denne kritik repræsenterer informalismen en udvi
delse af statsmagten, men statsmagt repræsenteret af informa- 
lisme er klart forskellig fra traditionelle statslige mekanismer 
af social kontrol. Der bliver derfor en speciel ironi, om ikke tve
tydighed, i denne specielle form for social kontrol, fordi den 
adopterer sproget fra hjælpeprofessionerne, sproget om ikke- 
tvang og ikke-straf.25 Kritikken har mange lighedspunkter 
med den, som er fremført imod Teubners refleksive ret.26

Andre kritikere inden for sociologien giver et nyt perspektiv 
på mægling. De understreger tvangen i den sociale struktur og 
hævder, at informalisme på nogle måder fungerer som mod
stand imod statslige love. På nogle måder øger informalisme 
den retlige pluralitet. Disse studier af mægling trækker på ana
lyser både af social kontrol og social modstand. Men i stedet for 
at understrege normernes funktioner vender de sig mod en 
undersøgelse af, hvordan disse opstår, og kommer herved tæt 
på de antropologiske spørgsmål om, hvorledes konflikter og

24. Boaventura Santos: Law and Revolution in Portugal. The Experience 
of Popular Justice A fter the 25th of A pril 1974, i Abel (ed.): The Politics 
o f Inform al Justice, Vol. 2, New Y ork 1982; C hristine B. H arrington: 
Shadow  Justice: The Ideology and Institutionalization o f A lternatives 
to Court, London 1985.

25. Se f.eks. C hristine H arrington & Sally Engle M erry: Ideological Pro
duction: The M aking of Com m unity M ediation, Law  & Soc. Rev. Vol. 
22 no. 4, 1988 s. 713.

26. H erom  henvises til sam m enfatningen hos D alberg-Larsen: På vej mod 
det gode sam fund eller fuld fart tilbage? i Retfærd nr. 32 1986 s. 6 sam t 
dette kapitels afsnit 4.



388 Kapitel 14

former for behandling af disse opstår. Det hævdes i tillæg her
til, at normerne er formet gennem mobilisering af symbolske 
ressourcer af grupper, som støtter forskellige projekter.

Mæglingen opfattes altså som en udvidet statskontrol, som 
i kraft af sin uformelle opbygning kan have en endnu mere til
slørende og undertrykkende funktion end selve retssystemet.27 
Kritikken er dobbelt og til en vis grad selvmodsigende. På den 
ene side anfægtes mæglingens rolle som en forlænget arm til 
retssystemet, hvis tilslørende, undertrykkende funktion frem
hæves. På den anden side kritiseres mægling for at fratage sva
ge grupper incitament eller mulighed for at gøre krav gælden
de ved domstolene og med hjælp fra dette forum opnå lige ret
tigheder. Kritikken udtrykker altså både en voldsom tillid og 
mistillid til retssystemet og viser de vanskeligheder, der opstår, 
når der skiftes niveau for diskussionen.

En konkret anvendelse af Webers konfliktteori på mæg
lingsinstituttet er foreslået af Joseph A. Scimecca.28 Han hæv
der, at den overfokusering på processen understøttet af artiku
leret indsigt i den generiske natur af forskellige konflikter gør 
mægling til et nemt offer for kritik for at være en anden form 
for social kontrol. Hans tolkning af Weber som beskrivende en 
konfliktteori, hvor konflikter ses som en ulige magtfordeling i 
en given situation kombineret med bevidstheden om, at 
Webers teori var en strukturteori, tilbyder mæglingsprocessen 
det teoretiske grundlag, at al konfliktløsning skal baseres på et 
magt- og magtbalanceringsfundament. Herved flyttes fokus til 
retfærdighed for den enkelte eller for fællesskabet. Implemen
teringen af retfærdighed vil tillige øge solidariteten i fælles
skabet og give mulighed for fællesskabets medlemmer til at 
engagere sig i fordeling af retfærdighed.29

Scimeccas forslag er, så vidt jeg kan se, et eksempel på,

27. Se Richard Abel: The Contradiction of Inform al Justice i Abel (red.): 
Politics o f Inform al Justice I og II, New  York 1982 s. 267-320.

28. Joseph A. Scim ecca: Theory and A lternative D ispute Resolution: A 
C ontradiction in Term s? i D ennis J.D . Sandole & H ugo van der M erw e 
(ed.): C onflict Resolution Theory and Practice, New Y ork 1993 s. 211-
21.

29. Scim ecca 1993 s. 218.
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hvorledes en webersk teori ud fra materialistisk samfundsop
fattelse søges anvendt til magtudligning, hvilket ud fra en 
videnskabsteoretisk synsvinkel er interessant, idet Webers 
ærinde var at bidrage til den videnskabelige forståelse af sam
fundet og retssystemet og ikke som i den kritiske teori via ana
lyserne at bidrage til samfundsændringer.30

Anvendes Webers beskrivelse af retssystemets udvikling 
hen imod stadig mere klare objektive retsnormer rent konkret, 
synes denne at passe dårligt på beskrivelsen af nutidens rets
udvikling, i alt fald når der udelukkende anlægges et nationalt 
perspektiv.

Om end der stadig på visse områder fastholdes en traditio
nel retsstatslig lovregulering (fortrinsvis på det familieretlige 
område) og på andre områder udfærdiges konkret lovgivning 
(eksempelvis på skatte- og afgiftsområdet), er det et spørgs
mål, om den stadig hyppigere anvendelse af rammelove og 
retlige standarder blot kan anses som (temporær) modgående 
tendenser eller snarere udtrykker en udvikling af mere funda
mental karakter. Tendenserne skal ses i sammenhæng med de 
bestræbelser på af- eller deregulering og privatisering, som 
alle medfører, at opgaver, der tidligere præciseredes og vareto
ges af det offentlige, overlades til private i vekslende omfang.31

Det er imidlertid spørgsmålet, om ikke mægling kan ses 
som slutstenen på den rationaliseringsproces, som også blev 
foreskrevet af Weber, og derfor som rationaliseringens interna
lisering, idet mægling forudsætter såvel en diskursiv som sub
stantiel rationalitet. Ifølge denne tolkning har positiv ret 
udspillet sin rolle og udfyldes tilfredsstillende af individernes 
rationelle diskurs.

Anlægges derimod et internationalt perspektiv, er det be
mærkelsesværdigt, i hvilket omfang lovgivning fra EU ud
mærker sig ved sin detaljerigdom og netop i vidt omfang und
lader principper, der kan overlade skøn eller udfyldning til 
nationale lovgivninger. Man kan derfor spørge, om rationali-

30. Jfr. Kapitel 1 afsnit 6.
31. Se Graver: Forenkling av rettsregler og retslig regulering, O slo 1987; 

D alberg-Larsen: Privatisering og græ srodsbevæ gelser, Retfæ rd nr. 26 
1984 s. 7f.; Lin A drian m .fl.: Ret og Privatisering, K øbenhavn 1995.
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seringsprocessen i Webers forstand (i dag snarere) er anvende
lig på internationalt plan, hvilket tilsyneladende indebærer 
risiko/mulighed for sammenstød mellem regulerings- og 
dereguleringsbestræbelser på hhv. internationalt og nationalt 
plan, idet det nationale plan er nået længere i rationaliserings- 
processen end det internationale plan.

Dette afsnit indledtes med spørgsmålet om, hvorvidt 
mæglingsinstituttet har en samfundsmodel. Udredningerne 
kan nu sammenfattes således:

Samfundsteoriernes fokus er normer og struktur, hvorimod 
mæglingsinstituttets sigte er interaktionen mellem mennesker 
og som sådan koncentreret om menneskeligt samkvem. 
Mægling er dog ikke begrænset til konflikter mellem enkeltin
divider, men kan anvendes også til konflikter mellem grupper, 
ja mellem nationer.

Mægling kan således opfattes som baseret på en handlings- 
teori, idet det anses for muligt aktivt at påvirke et hændelses
forløb.

Mæglingsinstituttet tager tillige magtperspektivet i betragt
ning, men fundamentet er ikke magtbegrebet i Marx' forstand, 
om end sådan ressourcebaseret magt adresseres. Marx' magt
perspektiv hviler på en forudsætning om, at magten kan udlig
nes og derved afskaffes.

Den magtbetragtning, som mæglingsinstituttet baseres på, 
er snarere magt i individuel og dermed i etisk forstand, en 
magt, der udspringer af, at "den ene har mer eller mindre af 
den andens liv i sin magt".32 Denne magt kan ikke reguleres, 
men kun formidles. Herom henvises til kapitel 16.

Man kan muligvis hævde, at der bag mæglingsinstituttet 
ligger en samfundsopfattelse, der har det til fælles med den 
mekaniske, at samfundet opfattes som summen af samfunds- 
individernes handlinger eller undladelser, og ikke således som 
implicit i den funktionalistiske og materialistiske samfunds
model, at samfundet er "noget i sig selv".

Som berørt i indledningen ligger der tillige bag de tre 
beskrevne klassiske samfundsmodeller indbygget forskellige 
opfattelser af menneskets væsen som grundlæggende egois

32. Se K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, Århus 1966, s. 65.
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tisk eller altruistisk, fredeligt eller ufredeligt, formende for 
deres tilværelse eller formet af deres tilværelse.

Den funktionalistiske og den materialistiske har tilsynela
dende det til fælles, at de har en overvejende såvel statisk som 
dualistisk opfattelse af menneskets karakter; enten er menne
sket det ene eller det andet. Den mekaniske samfundsopfattel
se beskriver derimod et samfunds bevægelse hen imod stadig 
større rationalitet. Da samfundet endvidere opfattes som sum
men af samfundsindividerne, må disse udvikle sig i stadig 
mere rationel retning. Der er derfor næppe tvivl om, at 
mæglingsinstituttet har størst berøringsflade med den weberi- 
anske analyse, selv om mæglingsinstituttet ikke anskuer sam
fundet i et udviklingsperspektiv, fordi det netop ikke tager stil
ling til makrospørgsmålet, men derimod til mennesket. Hvis 
ikke mennesket grundlæggende er menneskekærligt, fredeligt 
etc., så kan det lære det, idet mæglingen ud over en forhand
ling tillige indebærer en læreproces.

3. Retlig pluralisme og mæglingsinstituttet
I foregående afsnit blev forskellige samfundsopfattelser samt 
rettens placering i disse behandlet. Det blev imidlertid ikke på 
noget tidspunkt problematiseret, hvori ret består, idet diskus
sionen uden videre gik ud fra, hvad Peczenik kalder retsdog- 
matikkens traditionelle beskrivelse af gældende ret som en 
enhed.33

Herved forbigås overvejelser om retlig pluralisme, introdu
ceret af såkaldt postmodernister, som ofte fremhæves som et 
nyt retsteoretisk paradigme, der giver en bedre forståelse af 
retten og de retlige problemers karakter end de i afsnit 1 
beskrevne teorier har kunnet bidrage med.

I dette afsnit søges retlig pluralisme i korthed diskuteret og 
derefter konfronteret med mæglingsinstituttet.

3.1 Retsbegrebet og retlig pluralisme
Brugen af det traditionelle snævre juridiske retsbegreb, "den

33. A leksander Peczenik: A nm eldelse af Ken U ggerud (red.): Forvalt
ningsrett og Rettskildelæ re i TfR 1992 s. 582f.
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juridiske centralisme", implicerer ofte ifølge retspluralismens 
fortalere til et ukritisk loyalitetsforhold til de officielle statslige 
institutioner i det land, hvis retsforhold man studerer.34 Forde
len ved at udvide retsbegrebet er ifølge retspluralisterne bl.a., 
at interaktionen mellem sociale normer og retten og dynamik
ken i retssystemet derved i højere grad belyses.

Sammenhængen mellem retsbegreb og samfundsteorierne 
bliver ligeledes åbenbar, idet rettens enhed kan hente sin legi
timitet enten fra en fast grundnorm eller fra en "genkendelses- 
norm ",35 som imidlertid umuliggør sameksistensen af flere 
moralske værdier inden for rammerne af et og samme retssy
stem. Rettens enhed og dermed forbundne logisk og hierarkisk 
opbyggede regelsystem forudsætter, at det ikke består af for
skellige moralske værdisystemer, som er indbyrdes uforeneli
ge.36 Enhedstanken har således som grundforudsætning den 
adskillelse af form og indhold, som er problematiseret i denne 
afhandling.37

Retlig pluralisme bliver ofte defineret som forekomsten af to 
eller flere retlige systemers sameksistens.38 Begrebet tog sit

-------- \

34. D ette gæ lder også f.eks., hvor Ole Krarup i Den jurid iske v irksom hed, 
K øbenhavn 1987, beskriver retsbegrebet som  det borgerlige sam funds 
retsbegreb, idet han derved kritiserer selve rettens funktion ud fra et 
m aterialistisk synspunkt, men fortsat fokuserer alene på traditionelle 
jurid iske retsinstitutioner.

35. Jfr. A leksander Peczenik: Ratten och Förnuftet, Stockholm  1988 s. 185 
og H.L.A. H art: The C oncept of Law , O xford 1988 s. 92.

36. Se også Reza Banahar: Rattens dilem m a, Lund 1994 s. 285.
37. Se eksem pelvis D alberg-Larsen, som  i Retsstaten, V elfæ rdsstaten og 

hvad så?, K øbenhavn 1984 s. 11 forfæ gter, at det forhold, at retten som  
et kom plekst opbygget norm system , der siger noget om , hvordan 
man bør og ikke bør handle, indicerer, at retten er bæ rer af nogle gene
relle værdiforestillinger.

38. For m ere detaljerede beskrivelser af retlig pluralism e henvises bl.a. til 
Sally Engle M erry: Legal Pluralism , i Law & Society Review  1988, s. 
869-896; M .B. H ookers: Legal Pluralism , An Introduction to Colonial 
and N eocolonial Law s, Oxford 1975; H anne Petersen: Inform el ret på 
kvindearbejdspladser -  en retsteoretisk og em pirisk analyse, K øben
havn 1991; A. W eis Bentzon: Sæ dvaneret, Polycentri og Legal P lu ra
lism  -  en arbejdsnote, Å rsberetning 1990 Retsvidenskabeligt Institut 
B, K øbenhavn 1991 s. 19-27 sam t D alberg-Larsen: Rettens Enhed -  en 
illusion?, K øbenhavn 1994b.
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udgangspunkt i studier af den tredie verden og specielt i de 
tidligere kolonier, hvor den importerede vestlige lovgivning 
fungerer side om side med lokal sædvaneret.39 Retlig pluralis
me omfatter dog også lande, f.eks. Japan, som uden at have 
været kolonialiseret har indført vestligt inspireret lovgivning 
med den motivation at have et retligt kommunikationsmiddel 
i samhandelen med Vesten og samtidig bevare den nationale 
retstilstand, som ikke blot på de oftest udgrænsede områder, 
familie- og arveret, men tillige på kontraktrettens område fun
gerer parallelt med den positive, vestligt inspirerede lovgiv
ning.40

Den "klassiske retlige pluralisme" er imidlertid blevet udvi
det med fortalere for en "ny retlig pluralisme" med bl.a. Sally 
Falk Moore41, Henry og Stewart Macauley42 som eksponenter 
for denne retning.43

Den "klassiske retlige pluralisme", som analyserer forekom
sten af indfødtes ret og europæisk ret i kolonialiserede lande, 
har siden været anvendt på ikke kolonialiserede samfund, spe
cielt de højt industrialiserede lande i USA og Europa. Fra et 
koncept, som refererer til forholdet mellem den kolonialisere
de og de kolonialiserende, har den retlige pluralisme herefter 
udviklet sig til også at omfatte relationen mellem domineren
de og undertrykte grupper, f.eks. religiøse, etniske eller kultu
relle minoriteter. Denne form for "ny retlig pluralisme" findes 
i stort set alle samfund og hviler på et retsbegreb, som også 
Leopold Pospisil er fortaler for, idet han hævder, at der eksi-

39. Se f.eks. Leopold Pospisil: The A ntropology of Law, A C om parative 
Theory of Law, New Y ork 1971; John Griffiths: W hat is Legal P lura
lism ? 24, Journal of Legal Pluralism  I, 1986 og Sally Falk M oore: Law 
and Social Change: The Sem i-A utonom ous Social Field as an A ppro
priate Subject of Study, 7 Law & Society Review , 1973 s. 719 og sam 
me: Social Facts and Fabrications: Custom ary Law  on K ilim anjaro 
1880-1980, Cam bridge 1986.

40. Se f.eks. M asaji Csiba: Legal Pluralism : Tow ard a G eneral Theory 
through Japanese Legal Culture, Tokyo 1989 sam t A ppendix.

41. Falk M oore: Law as Process, New Y ork 1978.
42. St. M acauley: Private G overnm ent, i L ipset & W heeler (ed.): Law  and 

the Social Sciences, New Y ork 1986.
43. Sally Engle Merry 1988, s. 869-896.



394 Kapitel 14

sterer en meget omfattende flerhed af retssystemer og samtidig 
definerer ret som alle institutionaliserede midler til social kon
trol. Et individ er derfor undergivet lige så mange retssystemer 
som antallet af sub-grupper, det er medlem af.44 "Subkulturer
ne" er altså temabestemte og retssystemerne produkter af de 
semi-autonome rum, jfr. Kapitel 1 afsnit 3.

Von Benda-Beckmann45 kritiserer opdelingen, som han kal
der både overfladisk og misvisende, bl.a. fordi hverken Macau- 
ley eller Falk Moore eksplicit præsenterede deres data som ret
lig pluralisme. Von Benda-Beckmann fremhæver, at det typisk 
er dommere eller generelt retlige autoriteter, hvis aktivitet gør 
noget retligt. I stedet for at tage de nævnte forfattere til indtægt 
for "ny (vestlig) retspluralisme" foreslår han, at man taler om 
tidlig og sen afdækning af "Plural Normative Orders".

Kritikken afslører på glimrende måde uenigheden om, hvad 
der forstås ved ret. Uenigheden vedrører altså ikke (eller ikke 
blot), hvad det er relevant at studere, men hvorledes ret defi
neres, herunder i særdeleshed, i hvor udstrakt grad uformelle 
normer skal opfattes som ret.46

Dalberg-Larsen giver i Rettens enhed -  en illusion? en grun
dig gennemgang af forskellige retlige definitioner inden for 
retsetnografien, retssociologien, retsfilosofien og retsantropo- 
logien og fremhæver, at det kan have sine vanskeligheder at 
vælge en relevant retsdefinition.

Samtidig gør han klart, at et valg er nødvendigt, såfremt 
man som forsker ønsker ikke blot at se retten som et statisk 
fænomen, men forstå retsudviklingen, rettens værdigrundlag, 
rationalitetsformer mv.

Ved at udvide retsbegrebet sker der således et værdimæs
sigt opgør med den statsdyrkelse, som man mener tidligere 
karakteriserede bl.a. retssociologien, og som f.eks. ses udtalt i 
de i afsnit 2 beskrevne klassiske retsteorier. Heri har Dalberg-

44. L. Pospisil 1971 s. 197.
45. Se von Benda Beckm ann: C om m ent on M erry, Law  and Society 

Review , Vol. 22 No. 5 ,1 9 8 8  s. 897-900.
46. Se f.eks. H anne Petersen 1991 og Boaventura de Sousa Santos: Law : A 

M ap of M isreading. Tow ard a Postm odern Conception o f Law , i Jo u r
nal of Law and Society, Vol. 14 1987a, s. 279ff.
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Larsen utvivlsomt ret. Imidlertid synes der også at være en 
risiko for tilsløring af statens udvidede kontrol, dersom enhver 
social orden eller normgenerering opfattes som ret, hvilket vil 
blive søgt belyst i det følgende.

På dette sted skal fastslås, at der i afhandlingen som ud
gangspunkt er valgt et retsbegreb, som bygger på en gængs 
juridisk opfattelse af gældende ret som noget relativt stabilt og 
entydigt.

Baggrunden for valget er bl.a., at denne opfattelse ud over 
hos juriststanden tillige accepteres af de fleste almindelige bor
gere som udtryk for en korrekt retsopfattelse. Dersom 
mæglingsinstituttets fremkomst og indhold skal kunne forstås 
historisk såvel som nutidigt, vil ændringer tydeligere fremstå, 
dersom instituttet "spilles op ad" en relativt fast størrelse, "vi 
alle i en vis forstand ved hvad er for noget".47

Begrundelsen er imidlertid også normativ, idet retten i den 
traditionelle betydning indebærer mulighed for sikring af vig
tige sociale og andre rettigheder og kan bidrage til værdier 
som forudberegnelighed og retssikkerhed.48 Dersom man 
anvender et meget bredt pluralistisk retssyn som f.eks. Santos, 
som udelader en bare nogenlunde præcis markering af, hvor
når retten hører op, og andre normer begynder, tvinges man 
ganske vist til at analysere disse rettigheders reelle værdilad
ning, eksempelvis i form af klassetilhørsforhold mv., men ved 
at afvise retssystemets medvirken risikerer man samtidig, at 
rettighederne gøres illusoriske og så at sige smide dem ud med 
badevandet. Endelig er valg af definition normativ ud fra den 
betragtning, at hverken retten eller retssociologien er tjent med 
forskellige retsdefinitioner, idet det må befrygtes, at man ved 
at konstruere et specifikt retssociologisk (retsantropologisk) 
retsbegreb anviser vejen til at uddefinere retssociologien og 
dermed afskærer såvel retten som sociologien fra den frugt
barhed, som dialogen indebærer.49

47. Jfr. D alberg-Larsen 1994b s. 30.
48. D alberg-Larsen 1994b, s. 96 og 142.
49. O m  lignende overvejelser se D alberg-Larsen i 1994a s. 34ff og sam m e 

i Geiger, Ilium  og Ross: O m  ret og retsvidenskab, i Festskrift til Erik 
H avsaae, Perspektiver i Sam fundsvidenskaben, Å rhus 1994 s. 45.
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Ikke alle retlige pluralister "nøjes" imidlertid i diskussionen 
af retsbegrebet med sondringen formel og informel ret. Daniel 
Nina sondrer således ud over mellem formel ret og informel 
ret tillige mellem "popular justice" og informal justice.50

Ved popular justice forstås et reelt alternativ til den formel
le ret og som sådan et alternativ til den legalitet, der er define
ret i et klassebaseret samfund, styret af bourgeoisiet. Det er et 
alternativ til love lavet af undertrykkere over de undertrykte. 
Popular justice har en høj grad af demokratisk karakter og er 
fortrinsvis studeret eller iagttaget i overgangsperioder. Nina 
ser popular justice som en mulighed for at udvikle ikke blot 
reel, men tillige substantiel lighed, som kunne fungere paral
lelt med den statsdominerede legalitet.51

Erfaringer fra lokalsam fund i Sydafrika viser, at disse har lært, sam tidig med 
at de udvikler deres egen kultur og praksis med hensyn til popular justice, 
at interagere m ed det statslige apparat, når det er nødvendigt. Eksem pelvis 
ved alvorlige forbrydelser som  voldtæ gt eller mord anses det for nødvendigt 
at inddrage det statslige politi, hvorim od andre forbrydelser såsom  tyveri 
eller indbrud håndteres lokalt. Forudsæ tningen for denne sam stem m ighed 
er naturligvis, at lokalsam fundet i høj grad anvender de statslige defin itio
ner af forbrydelser.

Nina fremhæver, at sondringen informel ret/popular justice 
ikke blot er et spørgsmål om semantik52, men afspejler substan
tielle forskelle, spændende over en skala fra formel ret over 
informel ret til popular justice. Det er derfor nødvendigt ved 
fremkomsten af nye konfliktløsningsfora at søge at identifice
re, hvorfor det pågældende initiativ er søsat, og hvorvidt der 
foreligger implicitte sanktioner fra staten. Disse kan bl.a. 
udfindes ved at studere faktorer såsom legitimitetens krise, 
udmøntet ved mangel på retlige ressourcer (som f.eks. mangel 
på advokater, således som det er tilfældet i Japan), mangel på 
finansielle ressourcer til at betale de retlige, som er til rådig

50. Daniel Nina: Popular Justice in a "N ew  South A frica" From  People's 
C ourt to C om m unity Court in A lexandra, Centre for A pplied Legal 
Studies, U niversity of W ittw atersrand, Johannesburg 1993. Se tillige P. 
Fitzpatrick: The M ythology of Popular Justice, Kent 1989.

51. Daniel Nina 1993 s. 16.
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hed, eller et juridisk system, som i sig selv mangler legitimitet 
af mange politiske såvel som sociale årsager, hvoraf en kan 
være det sprog, hvori retssager føres, og som er fremmed for 
størstedelen af befolkningen.

Popular justice udtrykker herved normer forskellige fra de 
formelle og båret af et fællesskabsudtryk for kollektiv retfær
dighed. Hvor formel ret netop i kraft af sin formalitet og der
med objektivisering fokuserer på afgrænset og før-defineret 
typeadfærd, adskilt fra den kontekst, hvori adfærden har fun
det sted, sker en glidende overgang over informel ret til popu
lar justice, som beskæftiger sig med hele personen som del af 
en sammenhæng, hvor intet på forhånd udgrænses.

Fitzpatrick, som ligeledes anvender udtrykket popular jus
tice, fremhæver endvidere, at det formelle retssystem i samme 
omfang, som det løsriver individet fra konteksten, løsriver det
te fra det personlige ansvar, som det konfronteres med, der
som sammenhængen bevares.53

Den "nye" mægling bidrager yderligere til vanskeligheder
ne ved at begrebsbestemme og afgrænse de forskellige former 
for normgenerering, som finder sted (også) uden for det for
melle retssystem, idet den "nye" mægling oftest foregår i et 
rum med en mægler, alene med de konfliktende parter, isole
ret fra parternes omgivelser og lokalitet.

Måske repræsenterer dette, hvad Pashukanis54 og Cain55 
har beskrevet som reduktion af lokalsamfundets kollektive ret
færdighed til en "nybourgeois" retfærdighed -  et individuelt 
ansvar, rettigheder og pligter.

Popular justice ændrer dermed grundlæggende karakter. 
Bestræbelser på at forfine mæglingsvirksomhed og at sikre til
strækkelige kvalifikationer hos mæglere måske for at sikre 
neutralitet mv. indebærer samtidig, at der må stilles spørgsmål 
ved, om man ved at institutionalisere mægling (ved hjælp af

52. Ligeså Fitzpatrick 1989.
53. Peter Fitzpatrick: The M ythology o f M odern Law , London 1992 s. 

170f.
54. Eugene B. Pashukanis: Law and M arxism , London 1978.
55. M aureen Cain: Beyond Inform al Justice, i R oger M atthew s (red.): 

Inform al Justice, London 1988 s. 51-86.
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uddannelse, etablering af fora etc.) er med til at støtte popular 
justice eller snarere neutralisere den. Vil der snarere end at 
støtte og udvikle lokal retfærdighed ske en inkorporering i et 
system af mæglere mv., som i starten vil arbejde fleksibelt og 
lydhørt og som sådan formidle informel ret, og som med tiden 
vil arbejde stadig mere mekanisk og derfor i stadig højere grad 
nærme sig den formelle ret?56

Ud fra Ninas (og Pashukanis') materialistiske synsvinkel på 
ret vil staten altid forsøge at inkorporere informel udøvelse af 
konfliktløsning, bl.a. for at håndtere sin egen legitimitet og 
(eviggyldige?) finansielle krise.

For så vidt angår udviklingen af mæglingsinstitutionen i 
Danmark kan det eksempelvis ikke afvises, at netop nedgan
gen i antallet af civile sager for domstolene er årsag til den 
interesse, som domstole (og advokater) så småt er begyndt at 
vise for den "nye mægling".

Anvendes betegnelsen ret for alle normgenereringer, uanset 
på hvilket niveau de finder sted, tilsløres derved på den ene 
side den kollektive retfærdighed, som lokalsamfundet ønsker 
at udøve, og dennes mulige opsplitning i "en ny-bourgeois" 
retfærdighed med deraf følgende individcentrering og mang
lende fællesskab -  og på den anden side den styring af såvel 
det kollektive ansvar som de individuelle rettigheder, som den 
formelle ret er symbol for.

I dette tilfælde vil begrebsrelativismen indebære en risiko 
for, at alle normers status som lige gyldige vil gøre definitio
nerne uklare og dermed ligegyldige.

3.2 Sousa Santos og søkortet
Til trods for de ovenfor anførte betænkeligheder ved retsplu- 
ralismen kan det være både muligt og gavnligt for forståelsen 
af mæglingsinstituttet at sætte dette -  som foreslået af Sousa 
Santos, for så vidt angår retten -  ind i en lokal, en national og 
en international sammenhæng.57

56. O m  aspekter a f disse overvejelser henvises til kapitel 13 afsnit 3.3, 
M æ glerrekruttering.

57. Boaventura de Sousa Santos 1987a s. 279ff og sam m e: Ratten -  en 
karta för felläsningar i TfS Vol. 4 1987b s. 87ff.
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Fordelene ved at anskue ret i en lokal sammenhæng er, at 
man ved at koncentrere opmærksomheden i denne skala 
opdager mange detaljer, som ellers ville være upåagtede. 
Detaljerne giver fingerpeg om, hvilke normer der retteligt gæl
der i lokalområder. Der fremkommer herved grundlag dels for 
at vurdere retlige normers gennemslagskraft, dels at studere 
de såkaldt semiautonome rum, dvs. retlige og sociale normers 
gensidige afsmitning i forskellige afgrænsede kulturer, idet 
begrebet "kultur" her anvendes i bred forstand som omfatten
de virksomhedskulturer, kønskulturer, forstadskulturer etc.58

Det er netop ud fra denne vinkel, det ved de beskrevne stu
dier af mægling i f.eks. amerikansk community mediation, 
neighbourhood mediation etc. er fremført, at mægling til trods 
for umiddelbar angivelse af anvendelse af lokale normer rette
ligt bør ses som en udvidet statskontrol. Tilsvarende observati
oner er beskrevet af Sousa Santos i The Law of the Oppressed.59

Hanne Petersen har i Danmark ved studier af kvinders fak
tiske og retlige vilkår på lønarbejdsmarkedet afdækket, at 
kvinder til trods for en overrepræsentation blandt offentligt 
ansatte var betydeligt underrepræsenteret i sager indbragt for 
de faglige voldgiftsretter og Arbejdsretten.60 Studier af lokale 
kvindearbejdspladser viste herefter, at de normer, som 
anvendtes af kvinder til løsning af konflikter, var af en anden 
karakter end de retlige. Normerne, som af Hanne Petersen 
benævnes hensynsnormer, henregnes samtidig ifølge forfatte
ren til det retlige begreb, idet normerne kaldes informelt retli
ge. Rubriceringen har været genstand for en del diskussion.61

Observationer af mægling i Danmark på lokalområder som 
beskrevet i kapitlerne 10 og 11 om mægling i hhv. familie- og 
boligkonflikter viser tilsvarende anvendelse af normer, som

58. O m  begrebsbestem m else af sem iautonom e rum henvises til K apitel 1 
afsnit 3.1.

59. Boaventura de Sousa Santos: The Law of the O ppressed. The C on
struction and Reproduction of Legality in Pasargada Law , i Law  and 
Society Review , 1977 Vol. 12 s. 5ff.

60. H anne Petersen: Ledelse og loyalitet, K øbenhavn 1987 og sam m e 
1991.

61. Jfr. bl.a. O le Krarup: To arbejdsretlige afhandlinger, anm eldelse i U fR 
1992B s. 113-120. Se endvidere D alberg-Larsen 1994b.
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adskiller sig fra retlige. Varierende mellem de forskellige om
råder anvendes generelt vedtagne kutymer til helt individuel
le løsninger, kreeret specielt til lejligheden og de involverede 
parter.

Santos beskriver udviklingen af sådanne lokale normer som 
en kamp mellem forskellige form er fo r  ret, idet den lokale orden 
brydes med den nationale retsorden.62

Uagtet jeg ikke har tilsluttet mig betegnelsen "ret" f.eks. for 
de normer, som anvendes ved konfliktløsning i de lokale bolig
selskaber (Kapitel 11), er det indlysende, at der netop foregår 
en konkurrence mellem to normsystemer, det formelle og det 
lokale, og at parterne vælger herimellem.

På det nationale niveau, som af Santos kaldes "det mellem
ste", beskrives retten som et nationalt afgrænset fænomen, 
som formes af den politiske ledelse, og hvor meget af det, der 
før kunne ses som ret (popular eller informel), nu glider ud og 
ikke længere opfattes som omfattet af retsbegrebet.

Dette niveau omfatter -  omsat til danske forhold -  domsto
lenes almindelige forligsbestræbelser (Retsplejelovens § 268), 
udvidede forberedende møder, ofte med henblik på forlig 
(Rpl. § 355), samt dommertilkendegivelser som udtryk for 
mæglingsbestræbelser inden for rammerne af formelt retlige 
normer og forestået af den person, som, dersom forligsbe- 
stræbelserne mislykkes, autoritativt har kompetence til at fast
sætte afgørelsen i henhold til gældende positiv ret.

På samme niveau, om end med mulighed for større fri
gjorthed fra formelt retlige normer, findes mægling iht. lov om 
forældremyndighed og samvær § 28 samt de netop afsluttede 
forsøg med offentlige konfliktråd til behandling af strafferetli
ge konflikter opstået mellem børn/unge og det omgivende 
samfund.

Mæglingen foregår i alle disse beskrevne tilfælde i offentligt 
regi, enten forestået af en juridisk uddannet dommer eller af en 
tredie person med anden faglig uddannelse, som dog har kom
petence til at henvise sagen til domstolssystemet, dersom 
mæglingen mislykkes.

62. Santos 1987b s. 87f og samme 1985 s. 299f.
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Behandlingen i dette regi forudsætter en vis grad af til
skæring af sagen i form af objektivisering mv., hvilket imidler
tid samtidig indebærer, at konflikter set fra de involverede par
ters side omdefineres, i og med at konflikten rykkes ud af sin 
sociokulturelle sammenhæng og påtvinges en (delvis) formali
seret struktur. Et karakteristikum for dette niveau er bl.a., at 
kønsperspektivet eksempelvis forsvinder eller i det mindste 
svækkes, idet retsreglerne er formet ud fra et formelt ligheds
kriterium.

På dette niveau bliver det tydeligt, hvorledes den mulige 
"popular justice" glider over i informel ret, som igen glider 
over i formel ret, jo større tilknytning mæglingsvirksomheden 
har til det offentlige system.

Anskues mæglingsinstituttet i det af Santos beskrevne tre
die globale perspektiv, kan perspektivet have to elementer, dels 
opmærksomhed på, hvorledes andre lande nationalt anvender 
mæglingsvirksomhed, dvs. et komparativt aspekt, dels om -  
og i så fald hvorledes relationerne mellem lande reguleres ved 
hjælp af retten. For så vidt angår det komparative aspekt kan 
man se en øget interesse for det "nye" mæglingsinstitut, ikke 
bare i common law-landene, eksempelvis USA, England og 
Australien, men tillige i positivretlige lande som Danmark, 
Norge og Sverige og lande med blandet common law/positiv 
ret som f.eks. Sydafrika.

For så vidt angår internationale relationer kan man på 
niveauer, som ikke er statslige, se, at mæglingsklausuler i 
internationale kontrakter i vidt omfang anvendes, idet 
mægling opfattes som det internationale kommunikations
middel, der enten kan råde bod på en utilfredshed med det 
lokale domstolssystem (eksempelvis USA) eller imødekomme 
en kultur, der ikke ønsker at anvende det eksisterende dom
stolssystem (eksempelvis Japan).

For så vidt angår regulering mellem statslige relationer er 
disse, ud over at være reguleret i folkeretten, reguleret i man
ge statslige sammenslutninger, hvoraf EU for os er den mest 
betydningsfulde. En mangfoldighed af EU-regler, som stiller 
krav om samstemmen af medlemslandenes lovgivning, og 
som samtidig er overordnet nationale love, udfordrer derfor 
den nationale lovgivning, som fra lokalt hold udsættes for pres
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om løsning af konflikter efter individuelt definerede normer.
Det nationale domstolssystem synes således udsat for pres -  

ofte modsatrettede -  både fra det lokale og det internationale 
plan. Den internationale vinkel kan derfor bidrage til dels at 
afdække i øvrigt upåagtede spændingsfelter mellem de for
skellige niveauer, dels at forudsige eventuelle spændinger mel
lem nationer og endelig til at inspirere til mulige ændringer på 
nationalt niveau.

Ud over den øgede information, som anvendelsen af de tre 
perspektiver på retten medfører, har synsvinklen den selv
stændige pointe, at det netop er synsvinklen, der afgør, hvilken 
information der fremkommer, og dermed hvad der opfattes 
som relevant. Implicit i fremgangsmåden ligger således, at der 
bag enhver erkendelse ligger valg og dermed fravalg, hvis 
motivation kan være mere eller mindre bevidst, men hvis kon
sekvenser er utvivlsomme.

4. Rets systemet og mæglingsinstitutionen
Som en konsekvens af at opfatte retten som et entydigt begreb 
kan retten og dens institutioner opfattes som et sammenhæn
gende hele, der tilsammen udgør det pågældende lands rets
system. Systemtanken ligger til grund for så fremtrædende 
retsteoretikere som Hans Kelsen,63 Alf Ross og H.L.A. Hart,64 
om end de definerer begrundelsen for enheden forskelligt.

Hans Petter Graver sammenfatter tidligere retsteoretikeres 
begrundelser for retssystemets helhed således:65 1) At den 
skyldes rettens fælles udspring i statsmagten i form af love 
med legitimitet i en grundnorm eller genkendelsesnorm (Kel
sen, Hart), 2) at domstolene og især Højesteret ses som det

63. H ans Kelsen: G eneral Theory of Law  and State, H arvard 1945.
64. H.L.A. H art 1988.
65. Se H ans Petter Graver: Rationality and the D evelopm ent o f Law , i 

A ulis A arnio og Kaarlo Tuori (red.): Law , M orality and D iscoursive 
Rationality, H elsinki 1988 s. 69-90; sam m e: N orm ative system er -  skis- 
se til en oppløsning av rettsbegrepet i Ken U ggerud (red.): Forvalt- 
n ingsrett og Rettskildelaere, O slo 1992 s. 582-587 og sam m e: A dm ini
strative D ecisionm aking and the Concept of Law i Jahrschrift für 
Rechtpolitologie, 1990 Jahrgang 4 s. 177-194.



Mægling og samfundsteorierne 403

sted, hvor den endelige og autoritative fastlæggelse af retten 
finder sted (Ross)66 eller 3) at enheden beror på, at man overalt 
argumenterer eller bør argumentere på samme (rationelle) 
måde, når man løser juridiske problemer (Alexy).67,68

Enhedstanken går igen i moderne systemorienteret sam
fundsvidenskab, personificeret ved Niklas Luhmann og Jür
gen Habermas, som dog ikke mener, at rettens enhed beror på 
forhold uden for retten, men alene på retten selv, og det er ale
ne retten selv, der kan sikre opretholdelsen af enheden.

Som nævnt i afsnit 2.1 opfatter Luhmann retssystemet som 
et lukket system, hvorved imidlertid ikke menes, at det er luk
ket for påvirkning udefra, men at der inden for systemet findes 
visse cirkulære processer. Luhmann forklarer lukketheden 
således, at retssystemet nok er "normatively closed", men 
"cognitively open"69, idet han både erkender, at retlig norm
dannelse kan påvirkes af normer i systemets omgivelser, f.eks. 
af moralske normer, samt at politiske afgørelser ofte er bestem
mende for, hvilket indhold retsreglerne får. Ifølge Luhmann er 
retsreglerne ikke en del af retssystemet i sig selv.

Luhmanns systemteori, som kan ses som en moderne udga
ve af Dürkheims funktionalistiske samfundsteori, indebærer 
bl.a. den begrænsning, at den ikke kan opfange faktorer, som 
bidrager til forståelse af, hvilke forhold der betinger sam
fundsmæssige forandringer, hvilket tillægges vægt i denne 
fremstilling. Begrundelsen er til dels, at Luhmann afviser selve 
forklaringsperspektivet i socialvidenskaberne.70

En anden af nutidens store samfundsforskere, Jürgen Haber
mas, har ved sine iagttagelser opfanget nogle mere generelle, 
langtrækkende virkninger af retssystemet. Ifølge Habermas må 
samfundet ses både som et system styret af økonomiske, tekni

66. Se A lf Ross: O m  Ret og Retfæ rdighed, K øbenhavn 1953.
67. Robert A lexy: A Theory of Legal A rgum entation, O xford 1989.
68. Sam m enfatningen af H ans Petter G ravers opfattelse er delvis foreta

get af D alberg-Larsen i 1994b s. 85.
69. N iklas Luhm ann: The Selfreproduction of Law and its Lim its, i G. 

Teubner (red.): D ilem m as of Law, Berlin 1987b s. 111-127, og sam m e: 
The U nity of the Legal System , i G. Teubner (red.): A utopoietic Law, 
Berlin 1988 s. 20.

70. Se D alberg-Larsen 1994a s. 67.
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ske og administrative hensyn, og som en livsverden, hvorigen
nem folk finder deres mening med tilværelsen. Systemverde
nen associeres med magt og penge, og formålet med at bevæge 
sig i denne verden er at skaffe sig selv eller andre økonomiske 
fordele eller øget magt. F.eks. hører ens rolle i arbejdslivet til 
denne verden. Livsverdenen derimod associeres med at opret
holde og udbygge fællesskab via kommunikation af følelser. 
Dersom statsmagten blander sig i livsverdenen, sker der ifølge 
Habermas en såkaldt kolonialisering af livsverdenen, som med
fører fremmedgjorthed og afmagt hos de berørte.

Habermas' forståelse af retten i denne sammenhæng frem
kommer ved at inddele den historiske virkelighed i faser. Her
efter vil dynamikken mellem system og livsverden bruges til at 
fortolke udviklingen. Fænomenet retliggørelse inddeler 
Habermas i fire epoker, karakteriseret ved stadig større retlig
gørelse: 1) Den udvikling, der ledte frem til den borgerlige stat 
(dvs. til Enevælden), 2) udviklingen frem til den borgerlige 
retsstat, 3) frem til den demokratiske retsstat og endelig 4) frem 
til den sociale og demokratiske retsstat.71

Den første bølge anses at hænge sammen med adskillelsen 
af system og livsverden, og de næste tre ses som livsverdenens 
konflikt med egendynamikken i selvstændiggjorte undersyste
mer.

Ud fra denne faseopdeling stiller Habermas den kritiske 
samfundsdiagnose, at livsverdenen bliver stadig mere kolonia- 
liseret af systemet, f.eks. når folk defineres som sociale klienter, 
som objekter for andres retlige aktiviteter, og sådanne definiti
oner efterhånden fortrænger den oprindelige selvopfattelse.72

Habermas har en vision om at vende tilbage til livsverdenen 
ved hjælp af en kommunikativ rationalitet. Dette skulle ske i 
form af afretliggørelse af retliggjorte konflikter ved at erstatte 
retten som medium med procedurer til konfliktløsning, der er 
passende for forståelsesorienteret handling. Målet er "diskur
sive viljedannelsesprocesser og konsensusorienterede for

71. Se Torben K. Jensen: Retliggørelse som  kolonialisering af livsverde
nen, i Retfæ rd 1987 nr. 36 s. 18-36.

72. H aberm as: Theorie des kom m unikativen H andelns, Frankfurt/M  
1981 s. 258.
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handlings- og beslutningsprocedurer"73, som har lighed med 
Teubners refleksive ret, som da også er et forsøg på at samtæn
ke Luhmanns og Habermas' forskellige former for retskritik.74

Teorien om den refleksive ret kan ses som en sammenfat
ning af faktiske udviklingstendenser og en forudsigelse af, 
hvad der formentlig vil ske, samtidig med at den læses som en 
vision om, hvad der bør ske, dersom man ønsker at fremme en 
positiv udvikling i retten og i samfundet.75

Refleksiv ret anses dog ikke ubetinget som en positiv 
udvikling i retten. Således påpeger f.eks. Hydén, at refleksiv 
ret, på linie med begreber som formel og substantiel ret, ikke 
afspejler forskellige rationaliteter bag ved retten og derfor sav
ner udsagn om reglernes samfundsmæssige kontekst, som gør 
det muligt at knytte diskussionen om retstype og retsudvik
ling til teorier og analyser af samfundet og samfundsudviklin
gen.

Den refleksive ret forudsæ tter for sin retfæ rdighed, at den optræ der i 
sam m enhæ nge, som  i sig selv er gode, eller i hvert fald at de konstrueres på 
en sådan måde, at der kan tages vare på individernes interesser.76

4.1 Eckhoff og Sundbys tilbagekoblingsteori
Ifølge Eckhoff og Sundby,77 hvis forslag til en anden form for 
systemteori der her vil blive gjort udførligt rede for, har den

73. T .K . Jensen  1987 s. 32.
74. G ünther Teubner: Substantive and Reflexive Elem ents in M odern 

Law , i Law  and Society Review  2, 1983 s. 239-85; Sam m e (red.): A uto- 
poietic Law , A N ew  A pproach to Law and Society, Berlin 1988. Se til
lige A sm und Born m.fl. (red.) 1988 sam t D alberg-Larsen: På vej mod 
det gode sam fund eller fuld fart tilbage?, i Retfæ rd nr. 3 2 ,1 9 8 6  s. 6-22.

75. Se D alberg-Larsen 1994a s. 318, som  frem hæver, at Teubners forudsi
gelser og visioner ligger tæt op ad overvejelser a f f.eks. R.M . U nger: 
Law  in M odern Society, Tow ards a Criticism  of Social Theory, New 
Y ork 1976 og Roger Cotterell: Feasible Regulation for D em ocracy and 
Social Justice, i J.L .Soc., Vol. 15 (1988) s. 5ff.

76. H åkan Hydén: Reflexiv rätt och reglering, i A sm und Born (red.): 
Refleksiv ret, K øbenhavn 1988 s. 113-150. Se i øvrigt H ydén: Rättens 
sam hälleliga funktioner, Lund 1978.

77. Th. Eckhoff og N.K. Sundby: Rettssystem er, System teoretisk innføring 
i rettssystem er, O slo 1991.
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form for systemtænkning, som jurister og retsfilosoffer mest 
har befattet sig med, bestået i at udarbejde såkaldt idésyste
mer, jfr. straks nedenfor.

En helt anden form for systemtænkning består i at betragte 
et lands retsorden (eller evt. EU-ret eller folkeret) som et 
system af elementer med sammenhæng imellem. Herved ret
tes søgelyset mod dynamikken i systemet, idet aktiviteten dan
ner bindeled mellem normerne og besørger dets interaktion 
med omgivelserne. Eckhoff og Sundby definerer et system, 
som "et sett av elementer og relasjoner, (som) tilsammen utgjør 
en strukturert helhet eller -  sagt på en annen måte -  en ordnet 
og avgrenset mængde."78

Ifølge samme kan systemer opstå på forskellig vis. Et system 
kan f.eks. være menneskeværk, som er blevet til gennem 
bevidst og planmæssig virksomhed, som når en maskine bli
ver konstrueret. Eller de kan være spontane dannelser, som når 
folk, der bor i nærheden af hinanden, begynder at omgås og 
efterhånden udvikler et netværk af sociale relationer til hinan
den. Der findes også systemer, som er rene naturprodukter, 
f.eks. solsystemer, hvortil Eckhoff og Sundby naturligvis må 
spørge, om det virkelig er naturen selv, der har ordnet sig i dis
se systemer, eller om det er os mennesker, som inddeler og 
strukturerer, så vi kan forstå disse forekomster.79

Ofte kan samme objekt ses under forskellige synsvinkler. Et 
menneske kan f.eks. betragtes som organisme og bliver da et 
biologisk system af organer. Men mennesket kan også ses som 
en personlighed, og i psykologien beskrives personligheden 
som et system af egenskaber eller aktiviteter. Endelig kan men
nesket ses som en del af en større sammenhæng, et samfund, 
som igen kan ses som en del af en endnu større sammenhæng, 
universet. Hvilken af disse synsvinkler man vil anlægge, beror 
naturligvis på et valg, hvor det afgørende er, hvilke aspekter 
ved objektet man ønsker at beskrive.

Elementerne i et system kan være mange forskellige slags. 
En hovedskillelinie går mellem objektsystemer og idésystemer. 
Et "objektsystem" bruges til at beskrive ikke kun systemer af

78. Eckhoff & Sundby 1991 s. 16.
79. Eckhoff & Sundby 1991 s. 19.
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fysiske genstande eller partikler som f.eks. maskiner, en byg
ning osv., men også systemer, hvor elementerne er tilstande, 
egenskaber, handlinger, processer eller andre begivenheder.

"Idésystemer" er beskrivelser, teorier, modeller, mønstre, 
planer, programmer og lign. De kan måske karakteriseres som 
systemer af meningselementer.

Ifølge Eckhoff og Sundby kan det, når man skal beskrive et 
system, som både har statiske og dynamiske aspekter, underti
den være hensigtsmæssigt at behandle disse hver for sig (f.eks. 
biologer gøre rede for statiske aspekter i anatomien og dyna
miske i fysiologien).80 Idésystemer kan naturligvis indeholde 
beskrivelser af eller programmer for dynamiske objektsyste
mer. Men selve idésystemet bliver ikke dynamisk af den 
grund. Betingelsen for at kalde et idésystem dynamisk bør 
være, at det selv giver anvisning på, at forandringer under vis
se omstændigheder kan eller må gøres i systemet. Som sådan 
har Eckhoff/Sundbys systemtanker ligheder med Luhmanns, 
idet systemet opfattes som et refleksivt socialt system.

Der findes også sammensatte objekt- og idésystemer. Et 
eksempel er retssystemet, som Eckhoff og Sundby anser for at 
bestå af normer og aktiviteter. Aktiviteterne (lovgivning og rets
pleje mv.) er i større eller mindre grad styret af normer, og de 
består for en stor del i at skabe nye normer og ophæve gamle.

Et dynamisk system anses normalt for at bevare sin identi
tet (dvs. blive betragtet som samme system som før), selv om 
der stadig sker visse forandringer i elementerne i strukturen. 
Men selvsagt kan der tænkes forandringer, som er så funda
mentale, at det hele enten ophører med at være et system eller 
går over til at blive et andet system end før. Hvor meget der 
skal til, før man vil se sagen således, kan komme an på flere 
forskellige forhold, men der synes ifølge Eckhoff og Sundby at 
være en tendens til at lægge stor vægt på, om strukturen og 
processerne fortsat er de samme, og mindre vægt på, om de 
oprindelige elementer fortsat findes. Det ligger således nær at 
anse et retssystem for at bevare en sådan identitet, så længe 
lovgivningsapparatet og domstolsvæsenet består, selv om

80. Eckhoff & Sundby 1991 s. 23f.
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størsteparten af lovreglerne efterhånden bliver ophævet og 
erstattet med nye.81 Noget tilsvarende må gælde, også selv om 
domstolenes rolle ændres. Teorien er dog ikke ganske præcis, 
eftersom den savner en sondring mellem deltager- og observa
tørsynsvinklen.

Til trods for store ligheder er Eckhoff og Sundby generelt 
meget skeptiske over for Luhmann og Teubners beskrivelse af 
retssystemet som et lukket system, som de opfatter som "ikke 
særlig klargørende" og "temmelig forvirrende".82 Selv er de af 
den opfattelse, at retssystemet er et åbent system, gennem- 
trængeligt for samfundsmekanismer og i en dialektisk proces 
hermed.83 Pointen er imidlertid, hvori dialektikken består; heri 
er Eckhoff og Sundby ej heller ganske eksplicitte.

D oublet tolker i Rett, V itenskap og Fornuft Eckhoff og Sundby som  "an aly 
tisk inspirerte realister", hvis udgangspunkt er en problem analyse f.eks. af 
forskellige norm er, hvor selve norm analysen gennem føres ud fra en veksel
virkning med et generelt system perspektiv.84

Til beskrivelse af denne dialektiske proces har Eckhoff og 
Sundby fundet inspiration i systemteoriens begreber om 
homøostase og tilbagekobling (feed back), idet der skelnes 
mellem to former for tilbagekobling, "positiv" (eller tendens- 
forstærkende) og "negativ" (eller selvregulerende).

Positiv tilbagekobling er f.eks. når en befolkningstilvækst 
bidrager til at skabe øget vækst. De selvforstærkende tenden
ser, som kaldes "onde cirkler", er også et eksempel. Positiv til
bagekobling kendetegnes således ved, at forandringer skaber 
tendens til nye forandringer i samme retning.

Ved negativ tilbagekobling sker det omvendte. Forandrin
ger udløser forandringer i modsat retning. Hvis noget øges ud 
over et vist niveau, får tilbagekoblingen det til at aftage. Fælles

81. Eckhoff & Sundby 1991 s. 24f.
82. Eckhoff & Sundby 1991 s. 45.
83. Se på linie herm ed A gnete W eis Bentzon: The Structure of the Ju d ici

al System  and its Function in a D eveloping Society, Acta Sociologica
10, 1976 s. 121ff sam t Neal G ross (red.): Sym posium  on Sociological 
Theory, N ew  Y ork 1965.

84. David D oublet: Rett, V itenskap og Fornuft, Bergen 1995 s. 207.
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for al negativ tilbagekobling er, at det gør systemet selvregule
rende.85

Positiv og negativ tilbagekobling kan være kombineret på 
forskellig måde. En egenskab ved et system kan være genstand 
for positiv tilbagekobling, en anden for negativ tilbagekobling.

En anden mulighed er, at den egenskab, som oprindelig er 
genstand for positiv tilbagekobling, senere bliver genstand for 
negativ, f.eks. befolkningstilvækst, hvor mangel på livsfornø- 
denheder kan give negativ tilbagekobling.

Hvis ikke en positiv tilbagekobling før eller senere afløses af 
en negativ, som kan virke stabiliserende, vil resultatet derfor 
let blive, at systemet går til grunde.

Dette begreb om tilbagekobling anvender Eckhoff og Sund
by nu i forbindelse med retssystemet. Både i beslutningspro
cesser, hvor man f.eks. vurderer det foreløbige udfald af over
vej elsesprocesserne, og inden for de delsystemer, som retssy
stemet er bygget op af.

Normers autoritet styrkes ofte ved, at de bliver brugt, og 
styrkelsen øger sandsynligheden for, at de skal blive brugt på 
ny. Vigtige er også de former for negativ tilbagekobling, som 
fører til justeringer af systemet.

Hensigten med tilbagekoblingsteorien er at fremhæve rettens 
karakter af at være et åbent og dynamisk system, hvor samspil
let mellem retssystemet, det politiske system og det økonomiske 
system fremhæves tillige med den interaktion, som værdiopfat
telser i samfundet, som ikke hører med til de nævnte systemer, 
måtte have i retssystemet.86 Eckhoff og Sundby anvender i deres 
systemanalyse således forestillinger om systemets sammen
hæng med konteksten og bidrager hermed med aktørforklarin
ger med et kognitivt anstrøg.

I kapitel 8 er beskrevet et fald i antallet af civile sager ved 
domstolene, og denne afhandling er bl.a. motiveret af antagel
sen om en øget interesse for konfliktløsning på andre måder 
og/eller ved andre fora.

Anvendes tilbagekoblingsteorien på denne udvikling, skul
le fald i sagsantallet ved domstolene betyde yderligere fald i

85. Eckhoff & Sundby 1991 s. 28f.
86. Eckhoff & Sundby 1991 s. 226.
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sagsantallet, idet ikke-anvendelse af domstolene ved positiv 
tilbagekobling medfører svækket anseelse og måske mindre 
omhu og herefter yderligere mindre anvendelse af domstole
ne. Eftersom mængden af konflikter (i det mindste) ikke anses 
for faldet, må denne udvikling nødvendigvis føre til tilsvaren
de øget anvendelse af andre konfliktløsningsmåder.

For at undgå, at systemet på et tidspunkt bryder sammen, 
vil der ifølge teorien imidlertid på et tidspunkt indtræde en 
negativ tilbagekobling, hvorved ligevægten i systemet genop
rettes. Denne bevægelse kan sættes i gang af borgernes vok
sende utilfredshed med bagsiden af den uformelle fremgangs
måde, f.eks. en manglende retssikkerhed og uensartethed i 
normer, som mægling indeholder som nogle af sine elementer, 
eller af, at staten på grund af for stor normulighed og dermed 
manglende styring finder det nødvendigt at gribe ind i udvik
lingen og gøre domstolene mere attraktive. Dette kan ske f.eks. 
ved hjælp af ændrede økonomiske vilkår for anvendelse af 
domstolene eller ved, at det normative grundlag ændres, f.eks. 
både ved hjælp af ændrede procedure- og materielle normer.

H ydén påpeger, at den refleksive ret i sin nuvæ rende form  er funktionel 
for system et, idet den kan betragtes som  instrum ental i en socio-teknisk 
m ening, dvs. den har til form ål at balancere de interessegrupperinger, som  
findes indbygget i sam fundsstrukturen.87 A fgørende for dens videre (positi
ve) skæ bne er derfor, om  den kom m er til at udvikles i en instrum ental, 
system orienteret retning med kooperative indslag, eller om  den vil udvikle 
sig i en kom m unikativ, individorienteret retning med direkte dem okratiske 
indslag.

En negativ tilbagekobling vil derfor sandsynligvis dels med
føre en genopretning af systemet, dels på det indholdsmæssi
ge plan lade domstolene integrere nogle af de elementer, som 
var positive og dermed tiltrækkende ved den alternative kon
fliktløsning, eksempelvis højere grad af medbestemmelse for 
de involverede parter. En (delvis) institutionalisering af 
mægling vil derfor kunne forudses. En sådan integrering vil 
som påpeget af Hydén give grundlag for en form for uddefi- 
nering. Dette sker f.eks. ved, at institutionerne ved at indlem-

87. Hydén: 1988 s. 141.
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me elementer af medbestemmelse får alternativerne til at frem
stå som uansvarlige og virkelighedsfjerne mm. Herved styrkes 
og genoprettes systemet.88

Ansatser til en sådan udvikling synes allerede her i Dan
mark at kunne spores i de bestræbelser, som Justitsministeriet 
og Den danske Dommerforening og Advokatsamfundet udfol
der med hensyn til at løse den krise, som domstolene til en vis 
grad kan siges for øjeblikket at være i.

Tilsvarende reaktioner har fundet sted i USA, i særdeleshed 
i form af oprettelse af Multi Door Court House ved forskellige 
domstole samt i Norge med forslag om rettsmegling. Herom 
henvises til Kapitel 9.

5. Sammenfattende konfrontation med 
mæglingsinstitutionen
Anskues mæglingsinstituttet historisk, synes begrundelserne 
for forligskommissionernes fremkomst i 1795 at have klare 
paralleller til dagens aktuelle overvejelser om den nye 
mægling, eksempelvis den konflikttilspidsende virkning, som 
behandling af konflikter i juridisk forum har, og borgernes 
behov for og ønske om større indflydelse på løsning af egne 
konflikter.

Efter en fase i 18-1900-tallet med vægt på disse forhold 
bevirkede øget vægt på specialisering, sagernes komplicerede 
karakter samt større opmærksomhed på retssikkerhed, at 
sagerne bevægede sig stadig mere ind i domstolssystemet for 
til sidst at medføre nedlæggelse af forligskommissionerne.89

Øget specialisering er i dag sammen med de to tidligere 
nævnte hovedbegrundelser for, at sagerne tilsyneladende be
væger sig væk fra retssystemet igen, nogle til nævn og råd, 
andre til voldgift og atter andre til mægling, hvor vægten læg
ges dels på den alternative proces, der opfylder de to først 
nævnte kriterier, dels på eventuel specialviden (f.eks. i edb- 
konflikter).

Endvidere kan mægling ses som slutstenen på den rationa-

88. H åkan H ydén: A rbetslivets Regiering, M alm ø 1995, s. 209-219.
89. Se Kapitel 3.
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liseringsproces, som bl.a. foreskrevet af Weber, og som hos 
Habermas begrunder og berettiger ikke blot det enkelte men
neskes indflydelse på egne valg, men også på herredømme 
over institutionerne.

Habermas' faseteorier beskriver en lineær samfundsudvik
ling hen imod stadig større rationalitet, hvor afretliggørelse af 
retlige konflikter og "diskursive viljedannelsesprocesser og 
konsensusorienterede forhandlings- og beslutningsprocedu
rer" er målet. Det er muligt, at dette engang vil blive indfriet, 
men forekommer på nuværende tidspunkt fortrinsvis at have 
karakter af en spådom eller vision.

Ser man på den reelle udvikling, vil en sammenkobling 
(muligvis i Habermas' egen opfattelse: forvridning) af Haber
mas' faseteori og Eckhoff & Sundbys tilbagekoblingsteori der
imod give en umiddelbart mere anvendelig beskrivelse af faser 
i spiral bevægelse, sammenlignelige faser i et historisk forløb, 
som gennemleves på et stadig højere bevidsthedsniveau.

Dette vil bl.a. indebære, at den svækkelse af retssystemet, 
som for tiden kan iagttages, på et tidspunkt vil blive imøde
gået af en ny bevægelse, som styrker retssystemet ved at beva
re visse af de værdier, som almindeligvis skattes hos retssyste
met i form af sikring af vigtige sociale og andre rettigheder 
samtidig med, at retssystemet i sig genoptager elementer af 
den selvbestemmelse, som løsning af konflikter uden for rets
systemet medgiver. Denne bevægelse vil senere igen blive 
imødegået af en bevægelse væk fra domstolene, forårsaget af et 
øget skel mellem normer i og uden for domstole osv.

Foretages til sidst en kobling mellem den her skitserede spi- 
ralbevægende faseteori med Santos' foreslåede opmærksom
hed på skaladimensionen, berører mæglingsinstituttets udvik
ling såvel den lokale som den nationale dimension. Hvorvidt 
det er muligt at skimte konturerne af en tilsvarende internati
onal spiralfaseudvikling, som imidlertid forudsætter et langt 
større tidsperspektiv, ligger uden for denne bogs rammer.

Fasebeskrivelsen forudsætter imidlertid en interaktion, som 
opfordrer til, at systemteorierne kobles på aktøranalyser og 
dermed på ændringer i de værdiopfattelser i samfundet, som 
ikke hører med til de nævnte systemer.



Kapitel 15 
Det bevidste valg af forum for 

konfliktbehandling

1. Indledning
Med Eckhoff og Sundby's systemteori som springbræt og med 
støtte i hermeneutikken og den kritiske teori er det nu muligt 
via en fænomenologisk tilgang at forstå mæglingen i sammen
hæng med menneskers subjektive liv, såsom motiver og hen
sigter, sociale normer og lign. Synsvinklen dikteres endvidere 
af, at kravet om værdifrihed inden for positivismen og den 
empirisk-analytiske videnskabsteori anses for en illusion og 
derfor tilslørende.

I dette kapitel søges de manifeste normer beskrevet, idet 
beskrivelsen af det latente niveau, herunder Habermas' opfat
telse af livsverdenen, behandles i Kapitel 16.

Det ses som afgørende for valg af konfliktløsningsform, 
hvilken opfattelse den potentielle bruger har af retssystemet 
og dettes effektivitet, rimelighed etc. Dette er ikke nødvendig
vis sammenhængende med, om brugeren rent faktisk er 
bevidst om, at valg foreligger. Deltagersynsvinklen søges cen
treret om den potentielle bruger, som i denne sammenhæng 
kan være en privat bruger eller en erhvervsvirksomhed. Imid
lertid vil også advokaters opfattelse af retssystemets effektivi
tet mv. have indflydelse på anvendelsen af dette forum. Bru
gersynsvinklen antages derfor at omfatte såvel borger, 
erhvervsvirksomhed som advokat, idet denne tillige som for
bindelsesled mellem retssystem og borger udgør den underste 
instans i systemet.

Ses samfundet som en enhed bundet sammen af et vist 
minimum af overensstemmelse mellem sociale normer, vil 
samfundsudviklingen fokusere på forandringen i disse normer.
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Kapitlet fungerer dermed som optakt til Kapitel 16 om de 
latente normer samt som opfølgning på Kapitel 14 om sam
fundsteorierne, som også kan ses som afledte forestillinger om 
aktørpositioner.

2. Værdigrundlaget
Den baggrund, på hvilken konflikter opstår, er strukturelt rela
teret til konfliktløsning på to modsatrettede områder:
1. Ved at anticipere og acceptere det etablerede systems nor
mer, procedurer og strukturer og
2. ved bevidst at afvise disse normer, procedurer og strukturer 
og foreslå andre.1

Når der sker ændringer i konfliktløsningsmønstre, er det 
derfor relevant at undersøge, i hvilket omfang der er sket 
ændringer i brugernes normsæt, således at der opstår uoverens
stemmelse mellem de normsæt, det etablerede system tilbyder, 
og dem, der er dominerende hos den enkelte borger.

Sådanne ændringer rejser spørgsmål dels om samfundets 
integrative mekanismer set fra statens eller styrets side, dels 
om tilsvarende tiltag set fra individets side.

Værdibegrebet kan beskrives som individets ønskeforestil
linger, der styrer dets præferencer i valget mellem handlings
alternativer. Mere populært udtrykt er værdierne sindstilstan
de hos individet, der siger noget om, hvad man bør eller ikke 
bør, og som har indflydelse på individets handlinger.

Forskellige værdiopfattelser kan benyttes til at karakterise
re grupper i samfundet og påvise potentielle spændinger imel
lem dem.

Parsons definerer værdier som et fælles symbolsystem, som 
tjener som kriterium eller standard for valg mellem de forskel
lige orienteringsmåder, som i sig selv er åbne i en situation.2 
Værdier er med andre ord grundlag for valg mellem de alter
nativer, der foreligger i en social situation.

1. B. de Sousa Santos: The Law of the O ppressed: The C onstruction and 
R eproduction of Legality in Pasargada Law , Law and Society Review
12, 1977 s. 5-105.

2. Se Parsons: The Social System , New  Y ork 1951 s. 12.
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Denne anskuelse står over for konfliktteorierne, der mener, 
at værdisystemet ofte er sat igennem ved magtanvendelse, og 
som lægger vægt på tvangsudøvelsen, når magthaverne sætter 
deres værdier igennem. Værdier kan legitimere handlinger, 
der er til fordel for de mest magtfulde. Samtidig overføres vær
dier fra samfundets institutioner og internaliseres i individet. 
Hvis en befolkningsgruppe afviser en institutions værdisyn, 
indebærer det en legitimeringskrise for institutionen. En afvis
ning af institutionernes værdier signalerer et ønske om 
ændringer i samfundet. Samfundet kan dermed betragtes som 
en arena, hvor forskellige værdier brydes, og samfundets 
udvikling er præget af udfaldet af de mange forskellige værdi
konflikter.3

Konfliktperspektivet leder til en anden måde at analysere 
værdier på end det funktionalistiske. Man søger ikke en fæl
les værdinorm og afvigelser fra den; man sætter fokus på 
værdiforskelle mellem grupper i samfundet. Brydningerne 
mellem de forskellige værdier opfattes som en dynamisk fak
tor i samfundet, hverken som god eller dårlig, men som et 
faktum.

Det er dette perspektiv, der anlægges i det følgende, idet 
forskellige værdier og dermed konflikter anses som sociale 
realiteter, der er evigt forekommende og dermed nødvendige 
at forholde sig til. Samtidig bliver det eksistentielle valg på 
baggrund af orientering fremhævet.

3. Retsudøverens og advokatens normsæt
Befolkningen kommer typisk til retssystemet via advokaten, 
som kan anskues som nederste led i den kæde af retlige perso
ner, som danner forbindelsen mellem befolkningen og statens 
øverste styre.

Ofte vil disse "førsteinstanser"s oplevelse og vurdering af 
andre og deres adfærd kunne få stor indflydelse på den måde, 
hvorpå den pågældende sag bringes videre til den myndighed, 
som træffer endelig afgørelse i det konkrete tilfælde.

3. Jfr. Gundelach og Riis: Danskernes Værdier, København 1992, s. 1.
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Det bliver herefter relevant (om muligt) at undersøge, hvil
ke faktorer der motiverer de professionelle aktører ved dom
stolene. Her er for så vidt angår dommerstanden hjælp at hen
te hos tidligere forfattere, i særdeleshed Goldschmidt, Ross og 
Eckhoff.

Værdier og forventninger eller krav er sammenhængende, 
idet et individs værdier vil være målestok for, om en aktør (et 
andet individ eller en institution) forventes at leve op til eller 
være i modstrid med den pågældendes eget værdisæt.

Sondringen mellem samfundsmedlemmernes forventnin
ger, krav etc. i forhold til retshåndhæverne og disses oplevelse 
af forventningerne og kravene var af fundamental betydning 
for Goldschmidts afhandling Retlig Adfærd.4 I denne blev 
vægten lagt på retshåndhævernes oplevelse af forventninger
ne og kravene og den indflydelse, den måtte have på deres 
adfærd.

Det er den subjektive sociale rolle, som Goldschmidt valgte 
som instrument til forklaring af myndighedsadfærden. Her
ved blev normoplevelsen aktuel, af juridiske såvel som af soci
ale normer.

I den traditionelle retsvidenskab skelnes sjældent mellem, 
hvad dommerne faktisk gør, og hvad de selv siger -  eksem
pelvis i deres præmisser -  at de gør.5 Dommernes personlige 
motiver eller værdier forbliver derfor skjulte.

Fremstillingsformen er dikteret af forestillingen om objekti
vitet og forekomsten af et muligt retligt enhedsbegreb. I den 
klassiske retsvidenskabelige litteratur gøres begrebet "ret" til 
noget entydigt og identisk med de fænomener, hvortil det refe
rerer. Den kritiske retsteori tenderede derimod mod at anse 
juridiske argumentationer for at være blotte rationaliseringer 
af handlinger, som må forklares ud fra et kendskab til dom
merens politiske, økonomiske og sociale holdning, hans karak
tertræk, stemning, kort sagt hans personlighed og miljø. Rets
begrebet bliver derved særdeles flertydigt med den følgevirk

4. V erner G oldschm idt, Retlig A dfæ rd I+II, K øbenhavn 1957.
5. Jfr. Torstein  Eckhoff: Rettsvesen og rettsvitenskap i USA, O slo 1953, s. 

299.
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ning, at muligheden for at forudsige et domsresultat bliver 
overordentlig ringe.6

Goldschmidt afbalancerer den kritiske retsteori over for 
objektivitetsteorien:

"For en um iddelbar betragtning frem træ der dom m ernes fæ llespræ g tydeli
gere end deres individualitet. H vor forskellige de individer, der beklæ der 
dom m erstillinger, end kan være, er det iøjnefaldende, at de har et vist fælles 
præg, når de sidder i dom m ersæ det. Det er ikke rigtigt, at dette fæ llesskab 
kun angår dom m ernes m åde at argum entere på; også for så vidt angår den 
ikke-verbale dom m eradfæ rd vil letiagttagelige fæ llestræ k kunne nævnes. 
Dertil kom m er, at den om stæ ndighed, at dom m ere i deres v irksom hed -  
uanset individuelle forskelle -  anvender relativt ensartede argum entations- 
typer, gør den tanke næ rliggende, at de i øvrigt -  i deres egenskab af dom 
m ere -  følger sam m e psykologiske love."7

Hvor Ross stort set holdt sig til retskilderne som forklarings- 
grundlag for muligheden for at forudsige -  om ikke dommer
nes adfærd, så dog argumentation, gik Goldschmidt langt 
videre og fandt, at der er meget andet end retsnormer, der 
påvirker dommerens adfærd, og tog hermed fat i rolleteorien. 
Ifølge denne sendes der flere normer til den retlige konflikt
løser end retlige normer, og nogle normer har større påvirk
ningskraft end andre. Herved bliver forholdet mellem norm
sender og normmodtager betydningsfuldt.

Antager man f.eks., at de juridiske dommere oplever socia
le normer fra juristgruppen med relativ stor vægt, må man 
antage, at de oplevede retsnormer ikke blot har betydning for, 
hvorledes de argumenterer, men også for, hvorledes de iagtta
ger faktum, retligt vurderer osv.8

6. I det psykologiske syn på dom m eradfæ rden har m an ikke blot m ent, 
at dom m erpersonlighed og -m iljø indvirker på vurderingen af andres 
handlinger, m en også på dom m erens bedømmelse af, hvad der faktisk er 
passeret. H erefter vil m an, selv om  m an kender såvel faktum  som  rets
regler, ikke kunne vide, hvilket resultat en dom m er vil kom m e til, 
fordi individuelle forhold vil influere på, hvorledes han oplever fak
tum, sam t hvorledes han vurderer det konkrete tilfælde. (G old
schm idt 1957 s. 14).

7. G oldschm idt 1957 s. 15.
8. G oldschm idt 1957 s. 177.
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Eckhoff gik endnu videre end Goldschmidt i sine analyser 
af, hvilke faktorer der påvirker retlige afgørelser. Dels udvide
de han begrebet "subjektiv rolle" til også at omfatte alle ind
stillinger, som karakteriserer erhvervsudøveren -  uden hensyn 
til, om disse indstillinger er skabt gennem social påvirkning 
eller på anden måde, eksempelvis at erhvervet bestemmer, 
hvilke ydre stimuli man udsættes for, ikke bare hvorledes man 
bearbejder disse stimuli.9 Dels medinddrog han kulturplanet, 
som indeholder de tros-, tanke- og adfærdsmønstre, som fin
des i et samfund, og udvider således forklaringerne fra inter
aktionsplanet (hvem har kontakt med hvem, hvordan forplan
tes indstillinger og opfattelser gennem gensidig påvirkning) til 
indholdet af disse påvirkninger.10

Eckhoff antog, at det ligger nær at antage, at de personer, 
som bliver myndigheder, sædvanligvis vil have visse for
håndsopfattelser om retsreglernes betydning og om myndig
hedernes virksomhed. Han hævdede bl.a., at det syntes at 
være en udbredt opfattelse -  både blandt jurister og andre -  at 
der findes et system af regler, som giver entydige svar på de 
fleste retsspørgsmål, og at f.eks. en dommers eller politi
mands opgave først og fremmest er at anvende disse regler på 
foreliggende fakta. Det billede, en person har dannet sig af ret
ten og af myndighedernes virksomhed, kan virke bestem
mende på hans egen adfærd, når han selv bliver myndigheds
person. Han er f.eks. indstillet på, at retsregler skal give svar 
på de fleste spørgsmål, han konfronteres med, og har derfor 
tendens til at tro, at han i det givne tilfælde har fundet svaret 
i en regel.11

At der imidlertid er ganske betydelige variationer mellem

9. Torstein Eckhoff: A nm eldelse af Verner Goldschm idt: Retlig A dfæ rd, 
i Juristen 1958, s. 455.

10. Eckhoff 1958. Også G oldschm idt inddrog isæ r i sin senere forskning 
kulturelle og historiske forhold, se isæ r Prim ary Sanction Behaviour, 
Acta Sociologica, Vol. 10 1966 s. 173-190.

11. Eckhoff 1958 s. 461.
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dommere og domstole, som dømmer i ens sager, er overbevi
sende slået fast i senere empirisk forskning.12-13

Er dommerne i deres professionelle adfærd påvirket af 
sociokulturelle, dvs. værdimæssige faktorer, er advokaterne 
det naturligvis ikke mindre, om end disses adfærd hidtil er vist 
ringe opmærksomhed som indikatorer for anvendelsen af det 
officielle konfliktløsningssystem.

I lighed med Goldschmidts sondring14 mellem dommerens 
og landbetjentens bundethed af retlige normer må man sondre 
mellem dommerens og advokatens virksomhed. Det må nok 
antages, at dommeren på grund af sin større tilknytning til den 
juridiske delkultur i højere grad end advokaten er bundet af 
den retlige ideologi, ikke blot i rutinemæssige sager, men også 
i spørgsmål af specifik retsteknisk karakter, f.eks. når domme
ren i en kriminalsag skal fastslå grænsen mellem underslæb og 
bedrageri.

Advokaten befinder sig i en anden situation. Står han f.eks. 
over for et tilfælde af dårlig kontraktopfyldelse, vil han ofte 
intet foretage sig i den anledning. Der er ingen grund til at 
antage, at han ikke skulle være bekendt med reglerne i Aftale- 
og købeloven og med, at tilsidesættelse heraf medfører sankti
oner. Men der kan være andre normer end lovens, som i sådan
ne tilfælde er motiverende for hans konklusioner. F.eks. kan

12. Se til eks. M ogens M oe: M ilde og Strenge H øjesteretsdom m ere, april 
1970, stencil s. 8 (citeret af V ilhelm  Aubert i Rettens Sosiale Funksjon, 
O slo 1976 s. 241).
O m  subjektive norm ers indflydelse på dom m eradfæ rd henvises i 
øvrigt til O le Krarup: Den jurid iske virksom hed, K øbenhavn 1987 og 
sam m e: Retten, m agten og m oralen. Et essay om  Ret og Sam fund, 
København 1995b sam t H ans Petter Graver: Den juristskapte virkelig- 
het, O slo 1986.

13. A lvar N elson giver i sin A nm eldelse af G oldschm idts afhandling i 
U fR  1957B s. 187 udtryk for "tvivl om  hensigtsm æ ssigheden af helt at 
forlade den jurid iske dogm atik til fordel for en beskrivelse i psykolo
giske og sociologiske term er". Efter Eckhoffs skøn er det im idlertid 
ikke et spørgsm ål om at forlade det ene til fordel for det andet. Rets- 
sociologien gør ikke dogm atikken overflødig -  " lik e  lidt som  under- 
søkelser av lægens sociale rolle giør læ gevitenskapen overflødig", jfr. 
Eckhoffs anm eldelse i Juristen  1958 s. 448-465.

14. G oldschm idt 1957 s. 181ff.
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advokaten vurdere de økonomiske omkostninger både for sig 
selv og klienten.

På større advokatkontorer er det i dag alm indeligt, at alt tidsforbrug regi
streres. Det vil sige, at al tid anvendt på klienten ned til 5 m inutter, hvad 
enten det er telefonsam taler, møder, procedureforberedelse eller lignende, 
registreres og udløser honorarer.

Det vil ofte ikke kunne svare sig for advokatkontoret at anbe
fale sagsanlæg, der vil kunne medføre et klart omkostningsun- 
derskud for advokatkontoret. Nogle advokater vil altså føle sig 
motiveret til at fraråde klienten sagsanlæg selv i tilfælde, hvor 
sagen retligt står stærkt, eller betinge sig en betaling efter time
forbrug, som klienten typisk vil afstå fra at påtage sig. I andre 
tilfælde, hvor advokaten vurderer, at klienten er værdifuld for 
kontoret, vil advokaten kunne tilbyde at føre retssag til trods 
for omkostningstab for kontoret. Sådanne overvejelser er iføl
ge de foretagne advokatinterview i dag en integreret del af 
enhver advokats overvejelser.

Advokatens vurdering af omkostningsspørgsmålet sam
menholdt med forventningerne til domstolenes evne og vilje 
til at tilkende advokaten et tilfredsstillende honorar, strider 
ofte imod advokatens idé om indtjening. Advokatens indstil
ling vil derfor kunne have en procesbegrænsende virkning.15

Ud over økonomiske overvejelser kan også advokatens 
øvrige sociale normer have indflydelse på, om retssag skal 
anbefales. I modsætning til dommeren, som (stort set) er plig
tig til at behandle enhver nok så beskeden sag, som anlægges, 
med samme nidkærhed og i henhold til de foreskrevne retskil
der, må advokaten afveje flere forskellige billeder af orden og 
relation, dels for overhovedet at tage stilling til sagsanlæg, dels 
for at kunne beskrive opfattelsen af hændelserne i stævningen 
og for at kunne argumentere for udfaldet.

Det ene billede kunne beskrive en social orden, som er base
ret på forbindelsen mellem f.eks. naboer og på fælles meninger 
opstået fra en tilvant måde at leve på i nabolaget. En anden

15. Forholdet efterlader m ange spørgsm ål om retssikkerhed, "access to 
ju stice" og dennes afhæ ngighed af betalingsevne. H erom  henvises til 
Kapitel 8 afsnit 4.
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social orden kunne være baseret på en opfattelse af balancerede 
krav mellem individer, hvis relation er defineret ved rettighe
der til ejendom, retten til at leve i fred etc., dvs. en kompro
misløsning. Endelig kunne en strikt juridisk ideologi repræs
entere en tredie orden såsom lejerens pligt til at overholde hus
ordenen og udlejerens pligt til at udsætte lejeren af lejemålet.

Det er derfor nærliggende med Goldschmidt ved under
søgelsen af eventuelle lovmæssigheder vedrørende det "rets
stridige" i en handling først og fremmest at fokusere på de per
soner, som vurderer adfærden som retsstridig, frem for at søge 
den i den adfærd, som er karakteriseret på denne måde. "Såle
des synes de forgæves bestræbelser for at finde det "materielt 
retsstridige" at måtte afløses af bestræbelser, der går ud på at 
finde lovmæssigheder i den aktivitet, som består i at vurdere 
og behandle grupper af adfærd som retsstridige handlinger 
eller delikter."16

For så vidt kan man sige, at der ikke spørges om, hvad fæl
les der er ved den adfærd, som udgør de forskellige retligt 
definerede handlinger, men derimod om, hvad fælles der er 
ved de "retsanvendende myndigheder", når de iagttager, vur
derer og er aktive i forhold til andre. Lovmæssighederne søges 
med andre ord ikke i de "materielt retsstridige" handlinger, 
men på reaktionssiden.

Spørgsmålet om den enkelte borgers handlefrihed i de kon
krete tilfælde er derfor intimt forbundet med de underste 
instansers indstillinger og adfærd.

Forholdet har betydning både for så vidt angår normople
velsen og valg af normer, som for så vidt angår formulering 
eller tilskæring af det pågældende hændelsesforløb.

Oplevelsen af adfærden er tillige vigtig og præciseres i fo r 
muleringen af adfærden. Klientens første kontakt med det retli
ge system spiller derfor en afgørende rolle. Allerede ved advo
katens første samtale med klienten vil advokaten ud fra sit uni
vers kontrollere det sprog, hvori sagerne formuleres, samt den 
rækkefølge, hvori spørgsmålene stilles og evt. siden hen præ
senteres. Gennem interaktionen mellem advokaten og klienten 
bliver "den praktiske betydning af retten" formuleret. Gennem

16. Goldschmidt 1957 s. 187.
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hvad Santos kalder "rhetorical reasoning"17, trækker advoka
ten på kendte forestillinger og hverdagsanalogier, ved hjælp af 
hvilke han definerer en part som "god nabo", "ansvarlig foræl
der" eller "stenbro-bums", og tager på denne baggrund stilling 
til, hvorvidt han mener, retlig reaktion er berettiget. Samtidig 
trækker advokaten naturligvis på sin skoling i form af op
vækst, uddannelse mv.

Herudover står advokaten ofte i en dobbeltstilling. Han 
arbejder for klientens interesser og ofte netop mod staten. Men 
han kan ikke udføre sit arbejde på en professionelt forsvarlig, 
og heller ikke effektiv, måde uden at foreholde klienten, hvad 
lov og praksis kræver. På den måde kan advokaten i visse sam
menhænge snarere komme til at indoktrinere klienten statens 
normer end kæmpe sammen med ham mod overmagten.18

Herved bliver advokatens rolle som bruger af retssystemet 
og hermed som filter for borgernes anvendelse essentiel. 
Advokatens egne normer, vurderinger, kalkulationer af forde
le og ulemper for klienten og ham selv har indflydelse på 
anvendelsen af retssystemet. Herudover er advokatens tillid til 
retssystemets afgørelser afgørende for brugen af dette.

Som anført af Agnete Weis Bentzon i Acta Sociologica 196619, 
må borgernes tillid til retssystemet anses for bestemmende for 
en succesrig anvendelse af domstolene som organer for kon
fliktløsning af frivillig karakter og for respekten for og accep
ten af rettens afgørelser. Tillid er derfor nødvendig for realise
ring af et hvilket som helst samfunds mål med et retssystem, 
såsom integration og etablering af fred og orden.20

Tilliden til domstolene er imidlertid ikke mindre nødvendig 
hos den del af borgerne, som udgøres af advokatstanden. På 
dette område viser de foretagne advokatinterview, at tilliden 
lader en del tilbage at ønske.

17. B. Santos 1977, s. 5-126.
18. A ubert 1976 s. 261ff.
19. A gnete W eis Bentzon, The Structure o f the Judicial System  and its 

Functions in a D eveloping Society, Acta Sociologica 1966 Vol. 10, s. 
121-146.

20. A gnete W eis Bentzon 1966 s. 138 sam t H arry Bredem eier: Law  as an 
Integrative M echanism , i A ubert (ed.): Sociology of Law , Selected R ea
dings, London 1969 s. 52-67.
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Flere advokater (fra store erhvervskontorer) udtrykte i de foretagne inter
view s en tiltagende skepsis over for dom stolene, som  angiveligt hverken 
form m æ ssigt eller indholdsm æ ssigt er fulgt med tiden. Som  én advokat 
udtrykte det, var de på det pågæ ldende kontor alle rim eligt gode jurister, 
som  til trods for god forberedelse ustandselig blev overraskede over dom s- 
resultatet, som  havde karakter a f et lotteri, hvorfor de skulle væ re m eget 
usikre på resultatet "fo r at ville udsætte sig for dom stolene".

Af undersøgelsen Erhvervslivets syn på den offentlige sektor 
(1994) udgivet af Finansministeriet, Industri- og samordnings- 
ministeriet samt Kommunernes Landsforening fremgår i en 
opgørelse over erhvervslivets samlede tilfredshed med 28 
offentlige institutioner, at domstolene indgik på en 3.sidste 
plads (kun overgået af Danida og EU-direktoratet).

Det fremgår imidlertid ikke af undersøgelsen, om utilfreds
heden har været stigende, eller præcis hvori utilfredsheden be
står. Der er dog grund til at antage, at domstolenes lange sags- 
behandlingstid er en medvirkende faktor til utilfredsheden. 
Samtidig må erindres, at erhvervslivet generelt er tilbagehol
dende med at anvende domstolene som konfliktbehandlingsfo- 
rum, fordi erhvervslivets behov for at bevare en god relation til 
en handelspartner er centralt.21 Dette sidste udtrykker en 
afstandtagen fra normsæt og/eller fremgangsmåde ved dom
stolenes konfliktbehandling. Der er imidlertid næppe grund til 
at antage, at denne holdning er en ændring i forhold til tidlige
re. Den øgede skepsis over for retssystemet, som kan ses hos 
nogle advokater, hører muligvis sammen med den (voksende) 
gruppe advokater, som "plejer klienter" og ikke ret.

Som omtalt i Kapitel 6 hævder Brown & Mariott, at den til
tagende hårdhed, som spores i den engelske advokatstand, 
sandsynligvis må begrundes med, at advokatbranchen i dag i 
højere grad end tidligere er business snarere end arbejde for 
retfærdighedsprincipper.

Paralleller findes givetvis blandt danske advokater og ligger 
vel implicit i omkostningsovervejelserne som just beskrevet. I 
tråd hermed udtalte en advokat fra et stort kontor under et 
interview på forespørgsel ufortøvet, at det overordnede mål

21. Stew art M acauley: An Em pirical View  of Contract, W ise. Law  Rev. 
Vol 3 1985 s. 465-482.
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med hans advokatvirksomhed var at tjene penge -  en hold
ning, som unægteligt må påvirke brugen af domstolssystemet.

Tendensen afspejles tillige i de seneste års opblomstring af 
retsøkonomien, hvori advokatvirksomhed betragtes som en 
forretningsvirksomhed, der kan og skal analyseres (alene) ud 
fra markedsmekanismer.22

4. Danskernes værdier
Motiverende faktorer indeholder som nævnt fra et konstrukti
vistisk udgangspunkt også kulturplanet og som sådan de tros-, 
tanke-, adfærdsmønstre, som findes i den eller de kontekster, 
hvori den enkelte indgår. Advokater og dommere udgør ingen 
undtagelse herfra. Det kan derfor være vejledende om muligt 
at søge "danskernes værdier" beskrevet, idet disse vil kunne 
afklare såvel noget om udviklingen hos den almindelige dan
ske borger som hos dem, der er tilknyttet retssystemet.

I bogen Danskernes værdier23 sammenligner Gundelach & 
Riis en undersøgelse foretaget i 1990 med en tilsvarende un
dersøgelse foretaget i 1981 af danskernes værdier. Visse ele
menter fra denne undersøgelse har interesse for så vidt angår 
denne bogs emne, og da undersøgelsens pålidelighed ud fra 
forfatternes egne troværdige vurderinger tillader at sige noget 
om tendenser i værdiudviklingen,24 vil undersøgelsen danne 
udgangspunkt for det følgende.

Undersøgelsen hviler på et spørgeskemaprojekt foretaget i 
1981-83, omfattende godt 20 lande, fortrinsvis i Europa. I 1990 
blev undersøgelsen gentaget, denne gang i 40 lande, med en 
høj grad af overlapning af de to spørgeskemaer.

22. Se eksem pelvis J. M atthias G raf von der Schulenburg: Law and Eco
nom ics & The Econom ics of Legal Regulation, i J.M . G raf von der 
Schulenburg & G. Skogh (ed.): International Studies in Econom ics and 
Econom etrics Vol. 13, H olland 1986; G.A. A kerlof: The M arket for 
Lem ons: Q uality U ncertainty and the M arket M echanism , Q uarterly 
Journal o f Econom ics, 84, 1970 s. 488-500 sam t B. Klein & K.B. Leffler: 
The Role o f M arket Forces in A ssuring Contractual Perform ance, Jo u r
nal of Political Econom y, 89, 1981, s. 615-641.

23. Peter G undelach og O le Riis 1992.
24. G undelach & Riis 1992 s. 233.
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U ndersøgelsen i D anm ark i 1981-83 blev foretaget af O bserva og finansi
eret a f tyske m idler. U ndersøgelsen fra 1990 blev finansieret af Statens Sam 
fundsvidenskabelige Forskningsråd og interview s foretaget af Socialforsk
ningsinstituttet.

4.1 Autoritet og individualitet
Det anføres ofte, at der er en udvikling i retning af større indi
vidualisme og desintegration, samt at dette giver sig udslag 
såvel på lovgivningsområdet som i den enkelte borgers norm
sæt. I forbindelse med den klassiske samfundsforskning er 
individualisme blevet beskrevet som individets frigørelse fra 
tætte slægtsmæssige eller naboskabsmæssige relationer og fra 
fælles samfundsmæssige værdier.25

Relationerne mellem menneskene i det traditionelle sam
fund var primære. Tæt social kontrol, relationer, der var bun
det i slægts-, følelses- og produktionsmæssige fællesskaber. 
Relationerne var ydermere totale, dvs. omfattende hele indivi
dets tilværelse. Normerne, der styrer adfærden, dannedes i 
primære grupper og livssammenhænge. Denne type relationer 
brydes op i det moderne samfund, og deres totale karakter 
ændres. Relationerne bliver udvendige, forretningsmæssige, 
og fællesskaberne bliver målrationelle. Den sociale kontrol 
løsnes i stigende grad, og individet fritstilles åndeligt og mate
rielt. Normerne dannes uden for primærgrupperne og de tæt
te sociale sammenhænge.26

Udviklingen inden for retssektoren synes at afspejle denne 
tendens. De seneste år har der været en stadig stigende ten
dens til at vedtage lovgivning ud fra individualprincippet, et 
forhold, der i særdeleshed kan aflæses på det familieformue
retlige område, hvor fællesskabet traditionelt har været grund
pillen i lovgivningen, men hvor kontraktsynspunktet de sene
ste år i stadig større omfang har vundet indpas.27

25. Peter G undelach (red.): Den bløde Tunnel -  og andre veje, Sam fund 
og forskning i 90 'erne, med bidrag af m edlem m er af tæ nketanken 
"E fter industrisam fundet?", Statens Sam fundsvidenskabelige Forsk
ningsråd, K øbenhavn 1992, s. 127.

26. Peter G undelach (red.) 1992 s. 127.
27. Se Linda N ielsen: Fam ilieform ueretten, Skilsm isse og Skifte, K øben

havn 1993.
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Individualisme giver på den ene side en øget mulighed for 
individets fri udfoldelse, på den anden side en risiko for et sva
gere samfundsmæssigt sammenhold. Men herudover rummer 
individualismen set ud fra en retlig synsvinkel en anden mod
sætning. På den ene side en tendens til mest at tænke på sig 
selv og derfor kræve sin ret uden tanke på fællesskabet, og på 
den anden side en afstandtagen fra myndigheder som autori
teter og disses evne til at forudbedømme borgernes individu
elle ønsker.

Imidlertid er denne afstandtagen ikke entydig. Hos Gun
delach og Riis påvises en tendens til, at forældrenes autoritet 
styrkes, men at arbejdslederens samtidig svækkes. I børneop- 
dragelsessammenhæng viser undersøgelserne, at selvstændig
hed prioriteres over lydighed. Samme tendens giver sig udslag 
på arbejdspladsen, hvor en ansat ikke ubetinget følger ordrer.

Udviklingen i individualisme er interessant sammenholdt 
med udviklingen i konservative værdier i befolkningen.

I undersøgelsen påvises, at der er en stigende opfattelse af 
autoriteters betydning.

En konservativ tankegang forudsætter, at der er stærke sam
fundsmæssige institutioner, som socialiserer individet ind i en 
normal adfærd. Det ser ud til, at befolkningen gennem 1980'- 
erne er begyndt at lægge mere vægt på institutionerne, men 
det ser samtidig ud til, at disse institutioner har vanskelighe
der med at opfylde deres funktioner.

Som anført af Gundelach og Riis kunne man løse dilemma
et ved at sige, at styrkelsen af institutionerne endnu ikke er 
slået stærkt nok igennem. Gundelach og Riis foreslår imidler
tid, at der snarere er en anden udvikling bag, nemlig at befolk
ningen bliver mere individualistisk. Den konservative tanke
gang behøver det moralske fællesskab som grundlag. En 
udvikling hen imod individualisme, hvor man mest tænker på 
sig selv og er mere ligeglad over for samfundets almindelige 
normer, kan derfor være lige så truende for konservative vær
dier som kollektivistiske.28

28. Gundelach og Riis 1992 s. 178.
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Gundelach og Riis, Tabel 3.3.

Udviklingen i konservative værdier i befolkningen og specielt blandt
de unge.

Hele befo lkningen De unge

1 Samfundets generelle udvikling - 0
Lov og orden som vigtigste mål.
At samfundet beskyttes mod
undergravende kræfter

2 At erhvervslivet styres privat og ikke offentligt. 0 +

3 At autoriteter har betydning. + +

4 At samfundets institutioner og moral er
velfungerende.
4.1 Kirkens autoritet 0 0
4.2 Støtte kernefamilien + +

4.3 Nationalfølelse + +

4.4 Tillid til de offentlige institutioner + +

4.5 Ikke snyde det offentlige 0 0
4.6 Mindre frisind + +

Tegnforklaring:

0  Ingen signifikante ændringer ved 5 pct. niveau.

Signifikant ændring, der går imod konservatisme-hypolesen.

+ Signifikant ændring, der støtler konservatisme-hypotesen.

Ændringerne for de unge bygger på sammenligninger mellem 1964-72 kohorten i 1990 med 1955- 
63 kohorten i 1981.

4.2 Moral
I værdinormundersøgelsen undersøges danskernes moral, idet 
der sættes lighedstegn mellem moral og de værdier, der legiti
merer ens handlinger.29

På denne baggrund konkluderes, at man stort set kan sige, at 
opfattelsen af "eviggyldige sætninger" om, hvad der er godt 
eller ondt, ikke har ændret sig i de sidste ti år, og at denne moral

29. M oral defineres til tider som  en m ålestok for, om  m an følger den etik, 
m an påstår m an har, hvor etik defineres som  grundlæ ggende forestil
linger om  livsvæ rdier, eller som  en overordnet m oral. Se f.eks. H.S. 
Jensen, P. Pruzan og O. Thyssen: Den etiske udfordring. O m  fæ lles 
væ rdier i et p luralistisk sam fund, K øbenhavn 1990; Linda N ielsen 
1993 s. 48.
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stort set er lav. Deler man imidlertid moral op i nogle elementer, 
kan man se, at der er sket et lille skred i mindre moralsk retning 
for den offentlige morals vedkommende. Til gengæld er frisin
det også blevet mindre. Privat bliver folk altså mere moralske, 
men i forholdet til det offentlige mindre moralske. På den bag
grund kan man tale om et forfald i forhold til den traditionelle 
opfattelse af, hvorledes man skal opføre sig i forhold til det 
offentlige, og en udvikling i retning af strammere privat moral.

Det helt afgørende er imidlertid, at ændringerne kan tolkes 
således, at befolkningen generelt er ganske moralsk, men at der 
ikke er én moral, men flere. Der er således tale om et pluralistisk 
samfund.

Det pluralistiske samfund, som en sådan flerhed af moraler 
beskriver, stiller imidlertid afgørende spørgsmål ved, om man 
kan tænke sig nogle fælles værdier, som kan formidle mellem 
disse forskellige former for moral. Jensen, Pruzan og Thyssen 
besvarer dette spørgsmål med, at der kræves en overordnet 
moral, og de hævder, at enighed om samtalen som middel til 
at finde fælles værdier er afgørende, fordi: "Når to moralske 
institutioner skurrer mod hinanden, er der ingen autoritet 
uden for samtalen til at afklare sagen. Den enighed, som sam
talen gerne skulle munde ud i, må bevæge sig ud over hver af 
de to moraler."30

Den overordnede moral kalder Jensen m.fl. for etik, men i 
den samfundsvidenskabelige litteratur er det også kaldt "pro
cedurenormer".31 Samtalen benyttes til at få to parter med for
skellige opfattelser til at finde et fælles grundlag for, hvad der 
er rigtigt eller forkert. Etikken kan derfor siges at udpege eller 
begrunde disse procedurenormer.

Den ved samtalen opståede fælles værdi betegnes herefter 
forhandlingsmoral.

Værdiundersøgelsen viser en stor usamtidighed i forskelli
ge moralformer, hvorfor man skulle forvente, at forhandlings- 
moralen skulle være vokset gennem 1980'erne. Dette har de 
stillede spørgsmål i undersøgelsen imidlertid ikke givet god

30. Jensen, Pruzan & Thyssen 1990 s. 31.
31. N. M ortensen m.fl.: Et hus m idt i verden. Parcelhusliv og nutidig nor- 

m ativitet, Å rhus 1987.
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mulighed for dybtgående svar på, idet værdiundersøgelsen 
kun indeholdt ét relevant spørgsmål for dette fænomen. Det 
drejer sig om, hvorvidt man i princippet bør følge de arbejds- 
instruktioner, ens overordnede giver, eller om man først skal 
være overbevist om, at de er rigtige. De der siger, at man først 
skal være overbevist om ordrernes rigtighed, kan siges at åbne 
for en forhandling af arbejdsordrerne.

Interessant -  i særdeleshed i forhold til denne bog -  er imid
lertid, at netop spørgsmålet om arbejdsinstruktioner er et af de 
spørgsmål, hvor ændringerne har været mest markante gen
nem 1980'erne.

Tabel 2.20 Overholdelse a f  arbejdsinstruks, følge eller overbevise. 
1981 og 1990. Pct.

(Gundelach og Riis s. 58)

1981 1990

Mænd 22 51*
Kvinder 23 56*

-29 år 29 54*
30-60 år 22 55*
6 1 - år 16 46*

Selvstændig 12 55*
Funktionær 24 53*
Arbejder 23 53*
Andet 23 54*

Kort uddannelse 15 53*
Middel uddannelse 22 53*
Høj uddannelse 28 53*

Hovedstadsområdet 30 50*
Øerne i øvrigt 25 56*
Jylland 16 53*

Alle 22 53*

Note:

Folk har rorskellig opfattelse angående overholdelse a( arbejdsinstruktioner. Nogle siger, al man i 
princippet bør (ølge de arbejdsinstrukser, som ens overordnede giver, selv om de ikke er helt eni
ge heri. Andre er af den opfattelse, at ingen kan forventes at følge deres overordnedes arbejds
instruktioner uden at væ re overbevist om, at disse er rigtige. Hvilken af disse to opfattelser kan de 
tilslutte Dem ? Svarmulighederne er A) Man bør følge arbejdsinstruktioneme. B) Man bør først 
væ re overbevist om, at d isse er rigtige. C) Det kommer an på.
(Tabellen viser andelen, der svarer B). ■ Signifikant ændring ved 5 pct. niveau.
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Ifølge Gundelach & Riis' tolkning indeholder tabellen i alt fald 
to forhold, som er relevante for denne bog: For det første, at 
der er stor opbakning vedrørende synspunktet om, at man 
ikke skal acceptere en ordre umiddelbart. Man skal først lade 
sig overbevise om dens gyldighed. Selv om spørgsmålet kun 
vedrører arbejdsforhold, kan det formentlig tages til indtægt 
for en generel værdiændring i befolkningen.

For det andet, at der er ganske små forskelle i tallene for 
1990 mht. vurderingen i de forskellige dele af befolkningen. 
Det tyder på, at forhandlingsmoral er en generel og jævnt 
udbredt værdi, der er blevet af større betydning gennem 
1980'erne. Dette antages muligvis at hænge sammen med, at 
etiske og moralske spørgsmål er kommet mere til debat, og at 
det er blevet klart, at der ikke eksisterer én fælles moralopfat
telse. Vi lever i et pluralistisk samfund, hvor diskussionen, 
samtalen, bliver et væsentligt medium for afgørelser af moral
ske spørgsmål. Det indebærer, at befolkningen i mindre grad 
end tidligere accepterer en ydre autoritet (eksempelvis den 
overordnede). Man ønsker selv at deltage i diskussionen om, 
hvilke handlinger der skal udføres.32

Gundelach og Riis fremhæver altså indirekte frivilligheds- 
aspektet, som omtalt i Kapitel 13. Når dette kombineres via 
vægten på samtalen med den stigende rationalisering, bliver 
netop mægling til den form for konfliktløsning, som giver det 
gennemrationaliserede menneske mening.

Forhandlingsmoralens vækst er muligvis tegn på, at der er 
ved at opstå en ny fælles værdi eller en etik for et pluralistisk 
samfund. Der er ikke enighed i samfundet om moralen, men 
der er måske ved at opstå en enighed om, hvorledes man skal 
nå frem til de moralske principper.

5. Sammenfatning og diskussion
En forhandlingsmoral, der bygger på samtalen, kan vurderes 
forskelligt. Man kan beklage, at autoriteterne står for fald, eller 
man kan glæde sig over moralske diskussioner, fordi de er

32. Gundelach & Riis 1992 s. 58f.
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udtryk for en enighed om den relevante måde at nå frem til 
værdierne på.33

Når ændringerne i moralopfattelsen kombineres med den 
ændrede opfattelse af autoriteter og øget individualitet, vil for
handlinger i opsplittede grupper medføre, at variationen mel
lem forskellige dele af befolkningen bliver forøget.

Traditionel, funktionalistisk sociologi vil opfatte en sådan 
udvikling som negativ. Nyere sociologi vil opfatte ændringer
ne som positive, fordi det giver individet større mulighed for 
selvudfoldelse og dermed for selv at skabe mening.

Imidlertid er forudsætningen for forhandlingsmoralen, at 
parterne er frie og ligestillede. Ud fra en sociologisk synsvin
kel kan man indvende, at man vanskeligt kan forestille sig 
samtaler eller forhandlinger, hvor parterne er ligestillede. Dis
se betænkeligheder er behandlet i lyset af mægling ovenfor i 
kapitlerne 13 og 14. Endnu vanskeligere bliver det, dersom 
den ene part har sanktionsmuligheder over for den anden, idet 
der i så fald ikke vil være tale om en fri fastsættelse af moralen 
gennem samtalen. Herved opstår konflikten med retssyste
mets autoritet og processuelle opbygning.

Forbeholdene rokker dog ikke ved, at der er tale om en ny 
situation, hvis moralske spørgsmål skal afgøres gennem 
diskussion og ikke ud fra eviggyldige principper eller gennem 
påberåbelse af en eller anden form for ydre autoritet. Retssy
stemets rolle og opbygning står således for diskussion.

Det synes nærliggende også at se en sammenhæng mellem 
holdningsændringer og det faldende antal civile sager. For
hold vedrørende sagsbehandlingstid og omkostninger accep
teres her altså ikke som fyldestgørende forklaringer. Dels med
fører øget individualisme en generel utilfredshed med centra
le institutioners evne til imødekommelse af individuelle 
behov, dels medfører forhandlingsmoralen et behov for og vil
lighed til at have øget indflydelse på egen livssituation.

Endvidere udgør advokaterne, der også som almindelige 
borgere i det danske samfund influerer og influeres af den 
generelle normudvikling, parallelt hermed et effektivt filter 
mellem borgeren og retssystemet. Advokaten kunne som led i

33. Gundelach & Riis 1992 s. 59.
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den øgede individualisme være blevet mere interesseret i at 
tænke på sit eget ve og vel snarere end på via sin virksomhed 
at fremme fælles værdier.

Nærer advokaten samtidig skepsis over for retssystemet, vil 
det være nærliggende at ønske at bevare kontrollen over kli
entens sag og ikke selv i tilfælde af tvist indbringe sager til 
afgørelse for domstolene. Mægling vil dog næppe heller være 
et acceptabelt alternativ for advokaten, dersom mægling skal 
foregå ved anden mægler, idet advokaten ikke samtidig her
med kan bevare kontrollen over sagen. Skal advokater gå ind 
for mægling, vil dette derfor normalt ske i form af, at advoka
ter selv virker som mæglere -  en virksomhed, som også enkel
te advokater har udtrykt interesse for.

Udredningerne ovenfor åbner nu for supplement med en 
ontologisk forklaring.

Dersom samfund og individ bliver stadig mere rationelt, får 
individet øget herredømme over institutionerne. I forlængelse 
af Weber og i lighed med Habermas og Teubner er dette den 
forudsigelige og -  muligvis -  ønskværdige udvikling. Men 
dersom det gennemrationaliserede menneskes konflikt
løsningsform er samtalen (i eller uden for institutionen), hvori 
består da referencepunktet for rationalet? Dersom det enkelte 
menneske ønsker at påtage sig ansvaret for sine valg og er i 
gang med at påtage sig dette, hvori består så det, der giver 
ansvaret mening?

Dette vil blive diskuteret i det følgende kapitel.



Kapitel 16 
Menneskesyn, konflikt og 

konfliktløsning

1. Indledning
Deltagersynsvinklen blev i sidste kapitel anvendt til at fortol
ke og sammenføje til et meningsfuldt hele det, der allerede fin
des i folks bevidsthed, med henblik på at forstå sociale hand
lingsforløb, in casu aktørernes eksplicitte normers indflydelse 
på ændrede konfliktbehandlingsmønstre.

Ifølge den habermaske distinktion består alt socialt liv både 
af et subjektivt og et objektivt plan, karakteriseret som hhv. 
livsverden og systemverden. Systemet omfatter de sociale pro
cesser og hændelsesforløb i samfundet, som er styret af ano
nyme mekanismer og lovmæssigheder, hvoraf nogle er 
erkendte, andre ikke fuldt ud erkendte.

De ikke erkendte eller anonyme systemmekanismer fører 
ifølge den kritiske teori til tilslørende virkelighedsbilleder hos 
aktørerne og fører dermed muligvis til handlinger, som, der
som virkelighedsbillederne var anderledes, ville være blevet 
ændret.

Systemverdenen får dermed paralleller til kulturbegrebet, 
idet grundantagelsen i kulturteori er et postulat om "orienteret 
handling", altså at personer ikke reagerer direkte på (objekti
ve) omstændigheder, men reagerer på dem gennem medieren
de (formidlende) orienteringer.1

Det er ud fra en tese om, at ikke blot livsverdenen, men til
lige systemverdenen afspejler dybereliggende værdier, eller

1. Se bl.a. H arry Eckstein: A Culturalist Theory of Political Change, i 
A m erican Political Science Review , Vol. 82 no. 3 1988 s. 790 sam t T or
ben K. Jensen: Politik i Praxis, Institut for Statskundskab, Å rhus, 1993.
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som Ole Krarup udtrykker det, at retssynet bestemmes af sam
fundssynet, og samfundssynet udspringer af menneskesynet, 
at dette kapitel vil søge at afdække nogle rødder og nuancer i 
disse.2

Baggrunden herfor er normativ, idet etablering af procedu
rer for konfliktløsning baseret på forhandling og konsensus ud 
fra et idealistisk syn synes afgørende, men ud fra et realistisk 
syn må afhænge af, hvad der opnås konsensus om. Den til
stræbte konsensus må kombineres med en livsanskuelse, som 
eksempelvis hos Habermas ikke er eksplicit. Hans vision om 
"det gode samfund" er derfor sårbar. Dersom individet i stadig 
større grad får herredømme over institutionerne, må han tilli
ge påtage sig ansvaret for, ikke blot hvorledes ansvaret ud
møntes, men tillige for, hvad det afspejler af implicitte værdi
er.

I konsekvens heraf søges i dette kapitel det latente niveau, 
den ubevidste del af systemplanet eller kulturniveauet drøftet. 
Formålet er at afdække mulige sammenhænge mellem defini
tion af konflikt, valg af konfliktbehandlingsforum samt bag
vedliggende kulturelle faktorer.

I overensstemmelse med Eckhoffs udvidelse af rolleteorien 
med kulturplanet, som indeholder de tros-, tanke- og adfærds
mønstre, som findes i et samfund, søges disse her ekspliciteret. 
Hvor Ross' fremstillinger hviler på en grundlæggende ekspli
cit præmis, baseret på et bestemt erkendelsesteoretisk syn, den 
logiske positivismes, tages i denne afhandling nogenlunde det 
modsatte udgangspunkt.3

Kapitlet er inddelt således, at første del befatter sig med at 
beskrive kultur, menneskesyn mv., hvorefter disse udrednin
ger relateres til konfliktbegreber og konfliktløsninger i anden 
del.

2. Kultur og livsverden
"[Kulturteori] udforsker de forskellige erkendelsesmæssige fil

2. O le Krarup: Fra gyldighed til v irkelighed, Om  A lf Ross og Torstein 
Eckhoff, i Lov og Rett 1995a s. 87-99.

3. Doublet: Rett, Vitenskap og Fornuft, Bergen 1995 s. 400.
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tre, gennem hvilke mennesker fortolker eller giver mening til 
deres verden og de sociale relationer, som får bestemte billeder 
af virkeligheden til at synes mere eller mindre sandsynlige."4

Disse måder at handle på under bestemte omstændigheder 
udtrykker nok mønstre for handlinger, men mønstrene er pro
dukter af både omstændigheder og den bearbejdning, som 
personer gør af omstændighederne i lyset af tidligere erfarin
ger. Handlingsmønstrene vedrører derfor et bestemt "dybt" 
lag og er forskellige fra f.eks. holdninger, som er omtalt i Kapi
tel 14. Holdninger og handlinger er specifikke, mens hand
lingsmønstre (orienteringer) er generelle.5

Hans Fink beskriver det "hyperkomplekse" kulturbegrebs 
særlige aktualitet derved, at det

"i kraft af sin paradoksale  enhedskarakter er velegnet til at udtrykke sp altn in
ger, spæ ndinger og uselvfølgeligheder i gæ ngse helhedsforestillinger. Sam 
tidig er det i kraft af sin paradoksale en h ed skarak ter  et oplagt m edium  for 
forsøg på at enten skabe eller erkende helhed bag eller tvæ rs igennem  den 
øjensynlige op sp altethed ."6

Fra begyndelsen af 1960'erne har kultur-approachen været en 
del af statskundskaben og afsæt fra teorier om og forklaringer 
på politisk adfærd. Siden har begrebets definition, indhold, 
virkning og forklaringskraft været omstridt og har affødt en 
omfattende debat.7 Alle definitionerne synes dog at fokusere 
på et "dybere" eller "bagvedliggende" lag som motiverende 
faktorer.

I Politisk kultur og Livsverden har Torben K. Jensen 
udførligt diskuteret forskellige definitioner af politisk kultur,

4. Sidney Verba: C om parative Political Culture, i Lucian W. Pye & S id 
ney Verba: Political Culture and Political D evelopm ent, Princeton 
1965 s. 516.

5. Torben K. Jensen  1993 s. 34.
6. H ans Fink: Et hyperkom plekst begreb. K ultur, kulturbegreb og kul- 

turrelativism e I, i H ans H ange & H enrik H orstbøll: Kulturbegrebets 
kulturhistorie, Å rhus 1988 s. 23.

7. For en oversigt over forskellige approacher til politisk kultur se T or
ben K. Jensen: Politisk kultur og livsverden -  en kritisk frem stilling og 
analyse af kulturforskningsteori, v idenskabsteori og m etode, Institut 
for Statskundskab, Å rhus 1989.
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rækkende fra relativt snævre afgrænsninger til "holistiske 
opfattelser": Politisk kultur som psykologisk orientering, poli
tisk kultur som noget, der omfatter psykologisk orientering 
plus adfærd, erfaringer og symboler, der definerer situationer 
og giver mening til handlinger, kulturer som livsformer, hvor 
samfundet består af en række subkulturer, og endelig kultur 
som hele samfundets praksis.8

Uden de store vanskeligheder vil man i alt fald i dele af defi
nitionerne kunne erstatte det politiske med det retlige. Et par 
eksempler vil vise dette, idet ordene "politik" og "politisk" 
skal læses som "ret" og "retlig".

Sidney Verba:
"E t system  af em piriske opfattelser, ekspressive sym boler og væ rdier, 

som  definerer situationer, i hvilke [politisk] handling finder sted. D et udgør 
den subjektive orientering im od [politik]."9

Og Lucian Pye's definition lyder:
"[Politisk] kultur er det sæt af standpunkter, overbevisninger, følelser og 

indstillinger, der giver orden og m ening til en [politisk] proces, og som  til
vejebringer de underliggende antagelser og regler, der styrer adfæ rden i det 
[politiske] system . Det om fatter både de [politiske] idealer og de faktisk gæ l
dende n o rm er."10

Nøgleordene for den kulturteoretiske approach er "mening" 
og "betydning", der som metode er forståelig ud fra herme
neutiske tilgange, og som har det formål at bidrage til forståel
se og forklaringer bl.a. af individuel adfærd, karakteristika ved 
situationer, den politiske og retlige proces, brede systemkarak
teristika mv.

I filosofisk og sociologisk litteratur diskuteres mening og 
betydning i forbindelse med "livsverdensbegrebet", idet dette 
sættes som modpol til systemverdenen.

Handlinger og motiver udspringer af den virkelighedsop

8. Se Torben K. Jensen 1989. Sam m e i 1993 s. 34ff.
9. Sidney Verba 1965 s. 518.
10. Lucian Pye: Political Culture, i David Stills: International Encyclope

dia of the Social Sciences, Vol. 12, New York 1968 p. 218.
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fattelse, som vores livsverden forsyner os med, og det er på 
baggrund af vores virkelighedsopfattelse, at der bliver mening 
og sammenhæng i det, vi gør.11

Livsverdensbegrebet tager ifølge Schütz udgangspunkt i en 
vidensmængde, som tages for givet, og som umiddelbart ople
ves som uproblematisk. Livsverdenen er konstitueret af indi
viders direkte og overleverede erfaringer, som er intuitivt nær
værende og som sådan kendte og nærværende, men samtidig 
umulige at få overblik over. Det er derfor umuligt at vide, hvil
ke domme og fordomme man besidder, indtil de bliver provo
keret tilstrækkeligt.12

Livsverdenen er den, man trækker på, når man skal forstå 
en sag, en situation eller andre menneskers handlinger og 
ytringer.

Ifølge Habermas bliver livsverdenen til i kommunikativ 
handlen, dvs. gennem forståelsesprocesser, hvor parterne ind
går i en fælles tydningsproces og i fællesskab definerer den 
handlingssituation, de står i.13

Mellem livsverdenen og den kommunikative handlen be
står således et dialektisk forhold, idet kommunikationen og 
derfor grundlaget for forståelsen foregår i delvis overlappende 
livsverdener, samtidig med at den kommunikative handlen 
udvider livsverdenen og øger forståelsesgrundlaget. Haber
mas' livsverdensbegreb omfatter altså både en manifest og en 
latent side, og konstitueringen heraf forudsætter en "homo 
democraticus", dvs. et individ, som stiller sig åben over for 
udvidelse, måske endog over for delvis revision af sit livsver
densbegreb.14

Habermas er måske herved vel optimistisk både med hen

11. D ette synspunkt er bl.a. forfæ gtet af O le Krarup i 1995a s. 87-99.
12. Se A. Schütz: H verdagslivets sociologi, K øbenhavn 1975 sam t Torben 

K. Jensen 1989 s. 112-144.
13. Jürgen  H aberm as: Theorie des kom m unikative H andelns, Bd. I og II, 

Frankfurt/M  1981.
To andre handlingstyper er hhv. instrum entel handlen, der er karak
teriseret ved at væ re resultatorienteret, og ikke-social, dvs. f.eks. rettet 
m od natur, sam t strategiskhandlen, der er karakteriseret ved også at 
væ re resultatorienteret, m en tillige social, dvs. rettet mod m ennesker.

14. Jfr. Bent Flyvbjerg: Rationalitet og M agt, bd. II, K øbenhavn 1992.
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syn til livsverdenens gennemsigtighed og menneskenes reflek- 
terethed og villighed til revision af fordomme.

I Habermas' særlige perspektiv på samfundet og sam- 
fundsprocesserne er -  som diskuteret i en mangfoldighed af 
skrifter -  dialektikken mellem livsverdenen og systemverde
nen, mellem privat- og offentlighedssfæren. Hans bekymring 
og kritik retter sig imod den stadig større offentliggørelse, 
kolonialisering eller institutionalisering af livsverdenen, som 
den borgerlige retsstat og siden socialstaten har resulteret i. 
Hans løsning er ikke at afskaffe systemerne og udstrække livs
verdenen til hele samfundet, dertil er kommunikativ handlen 
alt for ineffektiv til at overtage økonomisk-bureaukratisk 
komplekse opgaver. Habermas' mål er derimod at skabe en 
harmonisk balance mellem livsverdenen og systemverdenen. 
Spørgsmålet er, om det opnås ved det rationale, som forfægtet 
af Habermas.

Bag beslutningen om at inddrage kulturfænomener i denne 
afhandling ligger en opfattelse af, at konfliktløsning er gjort af 
"samme stof" som livsverdenen og bliver til samme sted og på 
samme måde, og at også det retlige system udtrykker de "erfa
ringer og symboler, der definerer situationer og giver mening 
til handlinger".

At konfliktbehandlingsformer enten i form af "diskursive 
viljesdannelsesprocesser og konsensusorienterede forhand- 
lings- og beslutningsprocedurer" eller i form af autoritativ stra
tegisk handlen hver på sin måde afspejler "individers direkte 
og overleverede erfaringer", som for det meste er i baggrun
den, og som sådan uproblematiske, men som er styrende for 
ens handlingsvalg.

2.1 Menneskesynet
I artiklen Fra gyldighed til virkelighed citerer Ole Krarup Alf 
Ross for følgende menneskesyn:15

" . . .  Jeg  tror på m enneskets græ nseløse egoism e -  ikke ju st som  noget stort 
og godt, m en som  noget væ sentligt, en realitet bag fraserne. K æ rlighed  
bland t m ennesker hører til de luftige idealer, der er så fjernt fra al v irke

15. Ole Krarup 1995a s. 87-99.
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lighed, at m an må væ re blind for at tro på den som  m ere end en øn sked 
røm.

... På sam m e m åde tror jeg  på m enneskers m agtbegæ r, dvs. jeg  tror på, 
at egoism en i det væ sentlige tager form af stræ ben efter m agt, og det vil sige 
m ulighed for at udfolde sig selv, vise sin overlegenhed og bruge den til at 
herske og råde over egen og andres skæ bne."

Det er ikke vanskeligt at forstå, at et menneske med et sådant 
menneskesyn må være en varm fortaler for retssystemet for 
dog at få sat visse rammer og håndhævelsesmidler over for 
den magt, man ønsker at udøve, og den afmagt, som frygtes 
over for en andens overmagt.16

I Krarups artikel, som drager sammenligninger mellem 
Ross og Eckhoff, beskrives Eckhoff -  uden på tilsvarende åben
hjertige måde at have gjort rede for sit menneskesyn -  at stå for 
stort set det modsatte standpunkt: Eckhoff besad en grænseløs 
tillid til dialogen, benyttede en avanceret diskussionsetik og 
havde en enestående evne og vilje til at lytte og leve sig ind i 
diskussionspartnernes synspunkter og forudsætninger.

Det er måske lige så forståeligt, at Eckhoff var en varm for
taler for mægling.

Det afgørende er ikke, hvilken af disse to positioner der er 
korrekt, men at et ikke-idealistisk udgangspunkt må tage høj
de for, at begge er mulige.

2.1.1 Et historisk rids
Ud over at artikulere to forskellige aktuelle menneskesyn, som 
vel altid har været til stede, kan synet på mennesket tillige 
beskrives som led i en historisk udvikling. Skal man i grove 
træk beskrive denne udvikling, kan det sammenfattes således, 
at mennesket under senantikken blev opfattet som isoleret, 
ensomt, og hvor fællesskabet fremstod ved hjælp af troen. 
Denne opfattelse fortsætter op i senmiddelalderen, hvor men-

16. A lf Ross forstod, hvad han kaldte "e t dem okratisk sindelag" som  
udtryk for "V illighed  til at lytte til andre, Villighed til at føje sig i Sam - 
forståelse og A gtelse for den frem m ede P ersonlighed", m en havde 
altså ingen tillid til, at et sådant sindelag fandtes eller kunne frem el
skes hos m ennesket. Se i øvrigt A lf Ross: H vorfor dem okrati?, K øben
havn 1946 s. 225ff.
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nesket dog nu bliver bekræftet i sin individualitet, således at 
det er ens "jeg", der skal blive ét med guddommen.17

Under renæssancen opstår tanken om mennesket som et 
helt uafhængigt væsen, som ikke skal forstås ud fra noget 
andet, men alene ud fra dets selv. Gudsforholdet bliver herved 
et personforhold, hvor mennesket og Gud står over for hinan
den som to personer, der handler, synder og tilgiver.

Ved rationalismen blev livet humaniseret, dvs. livet skulle 
indrettes således, at mennesket selv var formålet for alle ind
retninger. Livet havde intet andet formål end at fremme det 
enkelte menneskes livslykke mest muligt, og det moralske 
krav var nu at respektere den anden person som person.

Forestillingen, der lå til grund for opfattelsen, var, at ethvert 
menneske var en verden for sig selv, som de andre var uden
for. "Man havde derfor ikke øje for den konflikt, hvori tanken 
om respekten for det andet menneskes uafhængighed og selv
stændighed opstår og hører hjemme. Den opstår nemlig som 
spørgsmålet om, hvad min livsforståelse kommer det andet 
menneske ved, når jeg ud fra den bilder mig ind bedre end han 
selv at vide, hvad der er til bedste for ham ."18

I den engelske utilitarisme fik det vistnok sit mest berømte 
udtryk i den sætning, at alt måtte stile imod at skabe den størst 
mulige lykke for det største antal mennesker.19

I modsætning til de i kapitel 13 omtalte senere sociologer, 
Dürkheim, Weber og Marx, som til grund for deres samfunds
teori kun implicit opererede med forskellige teorier om men
neskets natur, havde tidligere filosoffer eksplicitte antagelser 
om menneskenaturen. Hvordan menneskenaturen var beskaf
fen, var der imidlertid ikke enighed om. Eksempelvis antog 
Grotius, at mennesket dybest set havde en fredelig natur, og at 
det øjensynligt ejede en naturgiven uvilkårlig drift i sig selv til 
at danne samfund -  at mennesket er et socialt væsen.20 Be
slægtede tanker havde Grotius fundet hos Aristoteles, som jo

17. Erik Lund m .fl.: De europæ iske ideers historie, 2. opl., K øbenhavn 
1963.

18. Løgstrup: Den etiske fordring, 1966 s. 33.
19. Erik Lund m.fl. 1963 s. 245.
20. Erik Lund m.fl. 1963 s. 249.
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mente, at mennesket var et polisvæsen og som sådan naturligt 
fandt sammen i samfund/byer. Hobbes derimod gik i sin bog 
"Leviathan" fra 1651 ud fra det modsatte, at mennesket var 
egoistisk, og at det egentlige i menneskenaturen var selvop
holdelsesdriften, menneskets trang til at hævde sig, skaffe sig 
fordele og tilfredsstillelse.

Hos utilitaristerne var menneskesynet hedonistisk, at lyk
ken er det eneste, som har værdi for mennesket i sig selv. Det 
er også atomistisk: I forholdet mellem det sociale og det indi
viduelle er regnestykket det, at samfundet består af en sum af 
individer. Jo mere lykke en handling skaber hos jo flere men
nesker, jo bedre er den. For enhver handling kan der skabes en 
kalkule, som opregner plusser og minusser og når frem til et 
facit. På dette grundlag afgøres den moralske kvalitet.21

Hvorvidt "lykken" var tilstrækkelig, skulle forstås ganske 
rationalistisk, og netop disse rationalistiske bestræbelser har i 
sit kølvand det, som siden er blevet kaldt livets sekularisering, 
og som stadig er dominerende i vort samfund. Jfr. nedenfor 
afsnit 2.2.1.

I bogen Up From Eden fremhæver Ken Wilber, at det centra
le problem i (kritisk) social og politisk teori gennem tiden har 
været, hvorfor kvinder og mænd er ufrie og koncentrerer sig 
således om en variant af menneskesynet.22 Han fremhæver, at 
svarene i Vesten groft taget kan inddeles i to kategorier. Den 
ene lokaliserer årsagen til ufriheden i objektive kræfter, den 
anden i subjektive kræfter. Den første begyndte med Rous
seau, fortsatte med Marx og former i dag grundlaget for, hvad 
vi kan kalde den liberale politiske synsvinkel, ligesom alle for
mer for humanistisk psykologi og filosofi. Synspunktet er: 
Mænd og kvinder er født essentielt frie, essentielt gode og 
kærlige, men er initieret i en social og politisk verden, en 
såkaldt objektiv verden, som ikke blot lærer, men fastholder 
social ulighed, undertrykkelse og "ill will". Selv om folk er 
født med tydelige forskelle i talent, intelligens og initiativ, er 
der så enormt store unfair forskelle i velstand, at denne forde-

21. Siggaard Jensen m.fl. 1990 s. 54 f.
22. Ken W ilber: Up From  Eden, A Transpersonal View of H um an Evolu

tion, Boston 1981.
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ling ikke kan begrundes alene på basis af subjektive forskelle, 
men må være forårsaget af objektive politiske superstrukturer, 
som tillader nogle favoriserede individer at udvikle disse og 
undertrykke andre individer.

Præcis det samme argument gennemstrømmer humanistisk 
psykologi og filosofi: Mænd og kvinder er født frie, åbne og 
kærlige, men er simpelthen oplært og tortureret af et repressivt 
samfund til at hade, at skabe "ill will and to choke off all loving 
and cooperative impulses".23 Fra denne vinkel er folk altså 
ufrie, fordi de er repressivt fremstillede personligheder. Fra 
både den politiske og psykologiske synsvinkel er ondskab 
hæmmet godhed.

Den anden gruppe går fra Hobbes og Burke via Freud med 
det politiske konservative og republikanerne: Mænd og kvin
der er ufrie, ikke så meget på grund af objektive sociale insti
tutioner, men på grund af noget i deres natur. Det er subjektet, 
der er årsagen, ikke objektet. Wilber fremhæver, at dette syns
punkt psykologisk er bedst repræsenteret af "Horrid Instincts 
School of Thought", Darwin, Lorentz, Freud osv., som frem
hæver, at mennesker generelt er født -  for at anvende Freuds 
beskrivelse -  med tre, og kun tre, drifter: for incest, kanniba
lisme og mord. Dette er det subjektive hjerte af den menneske
lige natur.

Hvor den første gruppe så ondskab som hæmmet godhed, 
ser denne sidste gruppe godhed som undertrykt ondskab. For 
den første gruppe er "evil an objective twisting of subjective 
goodness", for den anden er "goodness an objective control of 
subjective evil".24

Herefter anser den første gruppe, som kan kaldes humanist
marxisterne, mænd og kvinder som ufrie, fordi subjektet "the 
true self is repressed and oppressed by objective factors". For 
den anden gruppe, som vi vil kalde de Freud-konservative er 
"men and women unfree because the true self must be repres
sed and oppressed: The subject is to blame".

Hverken studier af disse filosoffer eller de senere sociologi
ske teorier bringer os nærmere sandheden om menneskets

23. W ilber 1981 s. 331
24. W ilber 1981 s. 332.
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natur, bl.a. fordi en objektiv sandhed herom næppe findes. 
Men det giver os et fingerpeg om, at et bestemt menneskesyn, 
implicit eller explicit, tilsyneladende altid ligger som forud
sætning for filosofier, hvad enten disse har samfundet, kirken, 
retten eller konfliktløsning i bred forstand som genstand.

2.2 Adskillelsen mellem ånd, fornuft og følelser
Ud over at filosoffer (og vel med dem mange andre) gennem 
tiderne har beskæftiget sig med, om mennesket som udgangs
punkt er godt eller dårligt, har et gennemgående tema været, 
om menneskene er principielt adskilte eller sammenhørende. 
Diskussionerne har herudover haft spørgsmålet om den ind
byrdes vægtning af og forbindelse mellem sanser og intellekt.

Diskussionerne synes indbyrdes relaterede. Adskillelsen 
mellem ånd, sanser og fornuft dannede ikke blot basis for ensi
dig fokus på udvikling af intellektet med store videnskabelige 
landvindinger i kølvandet, men også for en adskillelse af men
neskene i enkeltindivider uden nogen sammenhæng og hertil 
tillige en dualisme, som tillod opdeling i rigtigt og forkert på 
intellektuelt grundlag.

Har menneskene ingen indbyrdes sammenhæng, fortoner 
individets ansvar over for fællesskabet sig i det dunkle, og 
konsekvensen af den enkeltes handlinger begrænses til det 
umiddelbart synlige for den pågældende selv.

Afskæres sansningen, eller fremmedgøres individet herfra, 
er grundlaget for indføling med den Anden fjernet. Intellektet 
eller bevidstheden er således indrettet, at det netop ikke kender 
til godt eller ondt, men er en fritflyvende rationalitet, der ved 
logisk deduktion når frem til, hvad der er rigtigt eller forkert.

Det er denne bogs påstand, at de her beskrevne strømnin
ger, uanset de på dette sted er beskrevet i en historisk kontekst, 
fortsat er aktuelle. I bedste postmodernistisk stil er alle positi
oner (nu) mulige.25

Denne del af udviklingen i menneskesynet vil her blive 
beskrevet.

25. Se bl.a. Z ygm unt Baum an: Postm odern Ethics, O xfo rd /Cam bridge 
1994.
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2.2.1 Frihed, valg og ansvar
I søgen efter mening med livet eller den universelle sandhed 
har tidens filosoffer ikke blot ændret syn på menneskets natur
givne godhed eller ondskab, men tillige på, hvilke af menne
skets egenskaber der var de "egentlige".

F.eks. anså Aristoteles det gode liv for et menneske som det 
at realisere fornuften, at leve et fornuftigt liv, samtidig med at 
han ikke satte nogen skillelinie mellem fornuft og sanser.

Han godkendte vore sansers vidnesbyrd som erkendelser
nes begyndelsessted. Det er kun gennem sanseiagttagelsen, at 
vi har mulighed for at danne almenbegrebet. Samtidig kan 
almenbegrebet kun dannes ved en abstraktionsproces, dvs. at 
man uddrager, abstraherer de almene træk af helheden.

På tilsvarende måde fandt Aquinas, at filosofi og videnskab 
er forpligtet til at bruge sanseerfaringen og den naturlige for
nuft som udgangspunkt for sin søgen efter sandhed. Principi
elt formår fornuften suverænt at formulere de sandheder, der 
udtrykker det filosofiske områdes væsen, men synden har om 
ikke ødelagt, så i hvert fald formørket fornuften, hvorfor den 
har behov for åbenbaringen som et ledende korrektiv, så den 
nu bliver i stand til at være sig selv.26 Åbenbaringen ophøjer 
endvidere fornuften, så den nu bringes til at begribe, hvad den 
ellers som blot fornuft ikke ville have kunnet gennemskue.

Aquinas modificerede altså Aristoteles' hedenske filosofi, 
således at den kunne anvendes som redskab for en ny syntese 
af kristne teologiske dogmer og græsk filosofisk tænkning.

Hos Descartes formuleredes den nye tids tænkemåde, idet 
mennesket opdager sig selv som det eneste sikre udgangs
punkt for al viden og virksomhed. Det eneste, der til en begyn
delse er aldeles sikkert, er, at man selv eksisterer som et væsen, 
der sanser, tænker, vil.

For eftertiden kan det synes mærkeligt, at Descartes herefter 
søger at bevise Guds eksistens og hermed ikke blot at bevise, 
at Gud eksisterer, men at der består et ganske bestemt forhold 
mellem Gud og mennesket, idet mennesket er indbefattet i 
Gud som en del i sin helhed.27

26. Erik Lund m .fl. 1963 s. 156ff.
27. Erik Lund m.fl. 1963 s. 223ff.
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Men både sansning og tænkning er i sig selv usikkert og af
slører først sin realitet og sandhed, når man på en eller anden 
måde har fået det forankret i det ubetvivleligt sikre, man må gå 
ud fra: I én selv. Dette er en filosofisk formulering af den nye 
tids menneskeopfattelse. Hidtil havde man forstået mennesket 
ud fra noget andet. Man måtte først beskrive dette andet, Gud 
eller verden, inden man kunne forstå mennesket. Dette skema 
brydes nu radikalt til fordel for et forsøg på at forstå menne
sket alene ud fra mennesket selv.

Ændringen havde sammenhæng med den revolution, der 
indtraf i verdensbilledet, hvor jorden ikke umiddelbart længe
re kunne betragtes som universets centrum. Når der ikke i 
absolut forstand gives noget centrum i universet, og når alle 
steder og bevægelser kun kan bestemmes i forhold til et eller 
andet, da kan man i en vis forstand sige, at der gives uendelig 
mange centre, og at hele universet ligesom samler sig om 
ethvert af dem, bestemmes ud fra dem, og således igen danner 
en afrundet helhed med dette bestemte punkt som centrum. På 
den måde bliver hvert menneske universets centrum.28

Denne kombination af det nye verdensbillede, hvor menne
sket i ydre forstand mistede sin centrale placering i universet 
med det nye menneskesyn om, hvad det vil sige at være et 
individ, gav nu mennesket sin centrale placering tilbage, men 
nu i en ganske anden og absolut forstand end tidligere -  og 
måske oven i købet således, at mennesket derigennem var på 
vej til at guddommeliggøre sig selv.29

Over Kant, Hegel, Marx og videre frem fortsatte den udvik
ling, som kunne kaldes livets sekularisering, dvs. en verdslig
gørelse, hvorved hele samfundet indrettes efter principper, der 
ikke er religiøse.

Hvor ét fælles træk, til trods for andre uhyre forskelle, tidli
gere såvel i Europa som i den øvrige verden var det religiøse 
og det verdslige vævet ind i hinanden, skiltes de to områder 
ved sekulariseringen fra hinanden. Hele det verdslige liv får 
derved lov til at være sig selv, det bliver sit eget formål og må 
indrettes efter sine egne principper. Til gengæld kommer det

28. Erik Lund m.fl. 1963 s. 176.
29. Erik Lund m.fl. 1963 s. 177.
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religiøse til at leve sit eget liv ligesom uden for alt det øvrige.30
Ofte er denne adskillelse opfattet som en stor ulykke, idet 

det verdslige bliver tomt, uden mål, og det religiøse over
flødigt, som intet begrunder og derfor er en luksus eller senti
mental tilfredsstillelse hos svagere individer.

Selvrealiseringen er herudover en forudsætning for det 
emperistiske virkelighedsbegreb, som danner grundlag for 
den positivistiske enhedsvidenskab.

Tidligere havde f.eks. en tings "substans" betegnet tingenes 
egentlige væsen, som imidlertid efter emperismens virkelig
hedsbegreb blev meningsløst. Begrebet kan hverken verifice
res eller falciferes og bliver derved meningstomt og som sådan 
en illusion.

På samme måde afvises forestillingen om et "jeg", der skul
le stå som det egentlige subjekt, idet et sådant jeg ikke kan kon
stateres i nogen erfaring, som ud fra et empiristisk virkelig
hedsbegreb kan tilvejebringes via videnskaben.31

Den samme kritik rammer naturligvis de etiske begreber, 
idet godt og ondt ikke betegner objektive størrelser, men blot 
beskriver menneskers reaktionsmåder over for forskellige 
oplevelser.

Andre kræfter opponerede dengang mod den emperistiske 
videnskabelige opfattelse af mennesket, men ud fra helt for
skellige årsager. Det forenende element hos flere af disse (f.eks. 
Nietche, Kierkegaard og fra nyere tid Villy Sørensen) er, at de 
opfatter livet som noget, der er mere omfattende og mere pri
mært end den videnskabelige fornuft, der forsøger at begribe 
det. Blot i kraft deraf må det emperistiske verdensbillede for
kastes.

Den logiske positivisme eller logiske emperisme bygger på 
denne værdirelativisme, hvorefter alle ideologier er udtryk for 
værdiforestillinger, og alle værdiforestillinger udtryk for irrati
onelle, ubegrundelige, subjektive følelsesmæssige valg.

Ifølge den logiske positivisme er alle værdiudtryk som 
f.eks. "fredelig løsning af konflikt er bedst" et skjult følelses
udbrud. Der er altså ingen rationel standard for vurderinger,

30. Se Erik Lund m.fl. 1963 s. 246.
31. Se Erik Lund m.fl. 1963 s. 324.
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som blot kan ses som udtryk for vilkårlige, irrationelle præfe
rencer. Herved gives som påpeget af Fink32 afkald på en for
pligtende opfattelse af, hvad der udgør et godt liv og et ret
færdigt samfund.

Sam tidig med, at Ross i O m  Ret og Retfæ rdighed hæ vdede nødvendigheden 
af at adskille ret og m oral (§ 12), forfæ gtede han, at "a l handling, der ikke for
løber autom atisk", stiller os over for valg og kræver en beslutn ing (§ 64). 
M oralm etafysikkens anvendelighed skulle herefter hvile på det behov for 
ansvarsfrihed, som  henvisning til "den  m oralske gyldigheds natu r" forsyner 
"den  m etafysisk hu ngrend e" med (s. 345f).

Den hermeneutiske metode, som tillægger historien og kultu
ren betydning, har i modsætning hertil på basis af psykologi
ens, etnografiens og sociologiens studier af andre folkeslag 
opdaget menneskenaturens plasticitet, idet det, man i Europa 
havde opfattet som noget almenmenneskeligt, der uomgænge
ligt var forbundet med menneskenaturen, simpelthen ikke 
eksisterede hos fremmede folkeslag 33

Til trods for, at Kierkegaard levede i første halvdel af 1800- 
tallet, formulerede han ideer, som havde overraskende over
ensstemmelse med den opfattelse af menneskelivets vilkår, 
som de nævnte senere sociologiske videnskaber repræsentere
de. Kierkegaard opfattede menneskets eksistens som uløseligt 
forbundet med begreberne frihed, valg, ansvar og skyld, uden 
hvilke det ikke var muligt at redegøre for, hvad det er at være 
menneske.

Det er da også disse begreber som eksistensfilosofien siden 
1930'rne (Heidegger, Sartre og Camus) har videreført, idet de 
dog i modsætning til Kierkegaard opfattede Gud som død, 
hvorfor mennesket selv må lade en tilværelse fremstå, selv må 
stå inde for livet og dets begreber. At være menneske bliver 
således i en meget dyb betydning af ordet at være ansvarlig.34

Andre eksistensfilosofiske retninger (Jaspers og Marcel) 
byggede mere direkte på Kierkegaard og fik således et mere 
religiøst præg.

32. H ans Fink: Sam fundsfilosofi (2. udg.), Å rhus 1992 s. 94f.
33. Erik Lund m.fl. 1963 s. 349.
34. Se Erik Lund m.fl. 1963 s. 349-356.
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Som tidligere beskrevet bygger afhandlingens valg af emne 
og metode netop på antagelsen af, at mennesket til stadighed i 
enhver handling og tanke træffer valg, og at vi derfor har 
ansvaret for at gøre grundlaget for disse bevidst. Kun herved 
fremstår sammenhængen mellem valg og konsekvenserne her
af. Der accepteres således ikke automatik i nogen handling, 
som forfægtet af Ross.

Det er endvidere afhandlingens påstand, at anskuelserne 
har sammenhæng såvel med konfliktbegrebet som med det 
valg, der ligger til grund for den anvendte konfliktløsnings
form. I det følgende vil disse sammenhænge blive illustreret 
med et par eksempler.

3. Tre typer konfliktløsning
Som nævnt kan man tale om tre grundformer for konflikt
løsning: Den autoritative, den kompromissøgende og den inte
grative. Alle formerne har som formål at frembringe harmoni 
og løse konflikter, men opfattelsen af, hvorledes dette gøres, 
samt hvori harmoni består, er grundlæggende forskellig.

Den kompromissøgende kan opfattes som en forhandlings
proces, den integrative som en forhandlingsproces og en lære
proces.

3.1 Gandhi og Satyagraha35
Den integrative konfliktløsningsmetode har gennem tiden haft 
mange fortalere, men næppe nogen så markant som Mohan
das (Mahatma) Gandhi. Utvivlsomt har Jan Øberg ret, når han 
påstår, at mange moderne konfliktløsere står i dyb taknemme

35. D er findes forbløffende lidt litteratur om  og af M ohandas G andhi på 
nordiske sprog, og den vel m est kendte er Johan G altung & Arne 
Næss: G andhis politiske etik, O slo 1955. Dette afsnit er baseret på for
skellige studier af G andhi, i hovedsagen Arne N æss: G andhi and 
Group Conflict, An Exploration of Satyagraha, Theoretical Backgro
und, O slo 1974; M ark Juegensm eyer: Fighting Fair, A N on-violent 
S trategy  for R esolv ing Everyday C onflicts, San Francisco  1986; 
G andhis tidlige selvbiografi, An A utobiography or The Story o f My 
Experim ents w ith Truth, A hm edabad 1927 sam t endelig A nn-Sofi 
Jakobsson & Jan Ø berg: Konfliktløsning, Lund 1994.
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lighedsgæld til Gandhi -  "en del förmodligen utan att veta 
det!".36

Gandhis basis for konfliktløsning var Satyagraha, som kan 
oversættes til sandhedskraft, dette at søge og holde fast ved 
sandheden -  dog ikke min sandhed, men en højere sandhed.

Satyagraha, som er sanskrit, består af "Sat", naturlig ret eller 
det at være med sandhed, agraha betyder et fast greb eller 
beslutsomhed. For at løse en konflikt må man ifølge Gandhi 
forstå, at der findes en højere potentiel fælles sandhed. Ethvert 
menneske ser "sin" sandhed som et blad på et stort træ, og den 
højere sandhed svarer til træet. For Gandhi er sandhed lig med 
Gud, og Gud lig med sandhed. Konflikter er grundet i ufore
nelighed inden for et langt større felt af sandhed. Satyagraha, 
sandhedskraften, er en metode at løse konflikter på, dvs. at 
indse, at vor egen sandhed blot er relativ og er derfor en eks
perimenterende form for konfliktløsning.

I dette perspektiv kan man måske sige, at konfliktløsning 
bliver et eksistentielt projekt, en måde at leve og udforske høje
re sandheder på.

Satyagraha er en sofistikeret filosofi for konfliktløsning og 
en aktiv måde at udøve magt på. Det er noget helt andet end de 
meget snævre begreber "samarbejdsvægring" og "civil ulydig
hed" og har intet at gøre med at "være rar" eller tro på det bed
ste i mennesket. I modsætning til kompromiset, hvor kravene 
reduceres til et fælles lavere niveau, taler Gandhi om sammen 
at gå op til et højere niveau. Konfliktløsningen bliver på denne 
måde en proces, som stræber mod sammen at realisere et 
potentiale, en mulighed, en transformation af konflikten.

Hos Bondurant37 anvendes Gandhis filosofi på den vestlige 
verdens liberale demokratier, og det fastslås, at disse er lykkedes 
som mekanisme og institution, men ikke som handling. Endvide
re fremhæves, hvorledes den liberale stat er lige så tilbøjelig til 
at falde tilbage på vold som alle andre systemer, hvad enten 
trusler kommer indefra eller udefra. Det liberale demokrati er 
en konfliktløsningsmetode, der anvender kompromis og majo-

36. A nn-Sofi Jakobsson & Jan  Ø berg 1994 s. 38.
37. Joan  V. Bondurant: C onquest of Violence. The G andhian Philosophy 

of Conflict, Princeton 1958 og 1988.
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ritetsbeslutninger; Gandhi havde et højere mål og så livet som 
en kamp -  med sig selv og sammen med modstanderne.

For Gandhi var ikke-vold også en indre kamp, en kamp 
imod impulser til at tænke og handle imod sin "indre stem
m e", og Gandhis eksperimentering var først og fremmest for at 
vinde over sig selv. For fuldstændighedens skyld bør det erin
dres, at Gandhi var uddannet jurist og i mange år praktiserede 
som advokat.

En afgørende forudsætning for Gandhis konfliktløsning er 
ønsket om og viljen til ægte kommunikation. Kommunikatio
nen får karakter af en gensidig skabelsesakt i en eksistentiel 
kamp med både ens eget og den andens selvbedrag. Som 
sådan har Gandhis filosofi slående paralleller med Paul Ri- 
coeurs "kærlighedskamp", således som den i detaljer vil blive 
beskrevet i Kapitel 17.

I fraværet af (en) Gud, som hos Gandhi og tidligere i den 
vestlige historie er den egentlige sandhed, sætter Ricoeur imid
lertid ikke menneskets "objektivt" konstaterbare, udvendige 
sandhed, men en sandhed, som hver enkelt bærer i sig, den 
subjektive sandhed, der som Henrik Pontoppidan udtrykker 
det i LykkePer "gør mennesket både stolt og frit og samtidig 
sagtmodigt og ydmygt af hjertet".

Konfliktbegrebet, som ligger under denne form for kommu
nikation, kan derfor bestemmes som "the interference patterns 
of energies caused by differences that provide the motivation 
and opportunity for changes"38, og indsigt og konfliktløsning 
bliver herefter (sjældent) om, hvem der har ret, men om ved
kendelse og anerkendelse af forskelle.

Bag ved denne form for konfliktløsning ligger et menneske
syn, hvorefter mennesket ikke er enten godt eller ondt, men 
evner stadig udvikling og større forståelse. Forståelsen forud
sætter imidlertid/ø/e/se, også for den anden, hvorfor samstemt- 
hed mellem krop og sjæl er en nødvendighed. Først herved bli
ver opfattelsen af og dermed følelsen for fællesskabet aktuali
seret. Hos Gandhi var fællesskabet et universelt fællesskab. 
Denne form for konfliktløsning havde derfor også et sam
fundsmæssigt sigte.

38. Thomas F. Crum: The Magic of Conflict, New York 1987 s. 49.
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3.2 Den autoritative konfliktbehandling
Flere gange i denne bog er fremhævet såvel materielle som 
substantielle lovreglers indretning med henblik på at nå frem 
til en materielt rigtig afgørelse.

For så vidt kan det hævdes, at forhandlingsmaksimen 
udtrykker en grundaccept af, at det ikke er muligt at nå frem 
til en sandhed, der er dybere end den, parterne selv definerer. 
Da "sandheden" imidlertid kan nås ved hjælp af stedfortræde
re, advokater, og kan afgøres af en neutral trediepart, er det 
muligt at fastslå denne som en ydre, objektiv sandhed.

De seneste års udvidelse af dommernes materielle procesle
delse udtrykker -  om end båret af ønsket om beskyttelse af en 
svagere part -  behovet for og hvad der er vigtigere, muligheden 
af at nå frem til en objektivt rigtig afgørelse.

Når Taksøe-Jensen i Materiel Procesledelse refererer til 
dommeres ønsker om en intensiv materiel procesledelse, som 
begrundes med ønsket om "at komme til et reelt rigtigt resul
tat uden hensyn til maksimer og juridiske spidsfindigheder",39 
er opfattelsen ikke løsrevet fra nutidig dansk teori. Således 
betoner bl.a. Gomard i Civilprocessen, at snævre grænser for 
omfanget af rettens materielle procesledelse ikke bør opstil
les.40 Spørgsmålsretten kan anvendes til efterlysning af anbrin
gender, der ikke er gjort gældende, til supplering af anbrin
gender, til ændring af påstande og til efterlysning af yderlige
re bevisførelse.

Det er indlysende, at tilliden til, at det ved bevisførelse mv. 
er muligt for en neutral tredieperson at fastslå, hvad der er rig
tigt, dels indebærer, at den samme person kan "fastslå", at 
noget andet er forkert, og dels at trediepersonen må have et 
magtapparat bag sig for at sikre, at afgørelsen føres ud i livet. 
Denne form for konfliktbehandling udelukker således totalt 
muligheden af søgen efter en fælles højere sandhed såvel som 
det nyttige eller måske mulige i at transformere konflikten.

Menneskesynet bag denne konfliktløsningsform er baseret 
på rationalitet, dvs. brugen af fornuften uden forstyrrende kor
rektion fra følelsen. Herved opstår og opretholdes den separa-

39. Finn Taksøe-Jensen: M ateriel Procesledelse, K øbenhavn 1976 s. 475.
40. G om ard: C ivilprocessen, 1994 s. 364ff.
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tisme, som gør det legitimt at anskue konflikten som beståen
de af enkeltelementer og ikke som en stadig interaktion. Bag 
kompromiset ligger en værdsættelse af relationen, og kompro
miset kan derfor ses som en opblødning af det separatistiske 
konfliktbegreb.

4. Sammenfatning
Indledningsvis blev fokuseret på påstanden, at menneskesyn, 
konfliktbegreb og konfliktløsningsform er indbyrdes afhængi
ge og baseret i grundlæggende valg samt yderligere produkter 
af den enkeltes livsverden.

Udredningerne til støtte herfor skal her søges sammenfattet, 
ikke i kronologisk form, men med et lille kunstgreb, ved at 
henvise til -  flere -  filosoffer, kunstnere, for hvem lignende 
overvejelser har været essentielle.

Afgørende for Gandhis konfliktlære var forudsætningen om 
altings sammenhæng, at enhver handling såvel som undladel
se derfor afsatte sit mærke ikke blot på aktøren selv, men tilli
ge på omgivelserne. Sammenhængen er ikke blot til stede mel
lem det enkelte menneske og den Anden, eller mennesket og 
naturen, men tillige i det enkelte menneske. Det, som udtæn
kes af hovedet, skal derfor samstemmes med kroppen. En "rig
tig" afgørelse er ikke rigtig, hvis den føles forkert.

Bevidsthedens eller intellektets modsætning er at mærke, 
hvorfor menneskets ondskab i denne sammenhæng kan ses 
som lukkethed eller kroppens afsondrethed. Bevidsthedens 
væsen er netop, at det nok kender forskel på rigtigt og forkert 
i logisk forstand, men ikke på godt og ondt. Når mennesket 
føler medfølelse, indlevelse, barmhjertighed, samhørighed, 
føles det netop med kroppen.

I overensstemmelse med Auberts antagelse om det psyko
logiske aspekt i retsudøvernes behov for objektiv definition 
(og dermed behandling) af konflikter,41 bevirker lukkethed, at 
man ikke kan mærke offeret, ikke mærker sin egen modstand 
mod handlingen, men holder sig til bevidste beslutninger, 
love, cirkulærer o.lign.

41. Jfr. Kapitel 7 afsnit 4.
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Påstanden er altså, at man skal "undertrykke sig selv for at 
undertrykke andre", eller at forudsætningen for at være fri er, 
at også den Anden er fri.42

Det retlige magtapparat tillader med andre ord "bevidsthe
den at foretage en modstandsløs iscenesættelse af virkelighe
den, fordi indehaveren ikke har nødig at mærke, hvordan vir
keligheden gør modstand mod fantasien".43 Det giver et 
skånende lag at være dér, hvor noget er rigtigt og forkert, for
di sammenhængen og ansvar skjules. Eller dér, hvor -  med 
Ross' ord -  en handling forløber automatisk.

Påstanden om den indbyrdes sammenhæng mellem menne
skesyn, konfliktbegreb og konfliktløsning kan nu anskues der
hen, at mennesket ved den grænseløse tillid til intellektet 
afskærer sig fra evnen til medfølelse og anvender bevidsthe
den til at overbevise om, at indlevelsen må vige for andre hen
syn.

At være i kroppen er imidlertid en forudsætning for at kun
ne mærke "et rum af klarhed" eller "indre visdom" som den 
enkelte kan stole på (men aldrig beregne), og som forbinder 
menneskene i et fællesskab.

Det er indlysende, at disse udredninger grundes i netop min 
antagelse om, at et sådant sted findes i hver enkelt, et sted, som 
ikke kan forplumres, men hvortil vejen kan være spærret, 
kanalerne cementeret, stedet kan være skjult og utilgængeligt, 
men at det er der hos alle 44

Udredningerne om menneskets væsen er derfor helt per
sonlige og uden gyldighed for andre, men påstanden om sam
menhæng er almen i den forstand, at hver enkelts færden -  
bevidst eller ubevidst -  motiveres af det bagvedliggende men
neskesyn.

42. Jfr. Kapitel 17, K æ rlighedskam pen afsnit 3.2.
43. T or N ørretranders: Bevidsthed korrum perer, Politiken 19. m arts 1995.
44. Således også Else H am m erich: Velkom st til sem inar om  livsvisdom  og 

konfliktløsning, C enter for Konfliktløsning, K øbenhavn februar 1995.



AFSLUTTENDE DISKUSSION

DELV:

Det store er ikke at være enten det ene eller det 

andet -  men at være sig selv  -  og det form år  

hvert m enneske, hvis det vil.

Kierkegaard



Kapitel 17 
Konfrontation med de opstillede 

parametre

1. Indledning
Som grundlag for sammenligning af konfliktbehandling ved 
domstole og mægling blev i Kapitel 2 opstillet parametre, som 
kunne have betydning for analyser af de involverede parters 
indflydelse på løsning af egne konflikter.

Parametrene, som alle blev fundet afgørende i kommunika
tion, var hhv. ekspertise, magtudøvelse samt målrettethed i 
form af forudsætninger for en substantielt rigtig løsning. Disse 
vil her blive yderligere uddybet, idet det må diskuteres, hvor
vidt sandhedsbegrebet, som anses forbundet med ekspertbe
grebet, som hævdet overhovedet er nærværende i retsudøvel- 
sen, om der kan opstilles andre ekspertbegreber end det tradi
tionelle, og om magtfri relationer er en illusion.

2. Retten og sandheden
Ved hjælp af den juridiske metode har retslæren opbygget en 
retskilde- og fortolkningslære for den retsvidenskabelige mester
diskurs, som fastlægger gældende ret, mens retsudøvelsen i 
praksis, den lokale diskurs, ikke problematiseres.1 Det betyder, 
at alene det ene sæt af forventninger er udviklet i retsviden
skaben, som kan begrænse sig til kontekstuafhængige anvis
ninger.

Ingen ved fornuftens brug vil hævde, at domstolene, perso
nificeret ved de udøvende dommere, tror sig i besiddelse af en

1. Peter H øilund: D øm m ekraft og dom spræ m isser, i Juristen 1995 s. 158- 
165.
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sandhedskraft, ligesom der er almindelig enighed om, at det at 
træffe en afgørelse er andet og mere end lovfortolkning.2

Det forhold, at den lokale diskurs ikke problematiseres, 
således at kontekstafhængigheden fremhæves, samtidig med 
at dommene fremtræder som produkter af logisk deduktion, 
berettiger ikke desto mindre til overvejelser om, hvorvidt 
sandhedsbegrebet de facto  er nærværende i retsudøvelsen 
og/eller retsvidenskaben. Bevisretten kan illustrere dette, idet 
det er uklart, hvorvidt fremstillingerne befatter sig med beskri
velser af eller anvisninger på korrekt bevisbedømmelse.

Henrik Zahle beskriver i Bevisret fra 19943 sondringen mel
lem materiel ret som regulerende retsforholdene, og procesret 
som regulerende retsforholdenes håndhævelse, og finder det i 
tråd med tidligere forfattere nærliggende at placere bevisretten 
i den processuelle del af systemet. Bevisretten og den bevis- 
mæssige proces karakteriseres herved som et led i afklaringen 
af, "hvorledes den materielle regulering som en abstrakt eller 
ideel størrelse kan sammenkobles med virkeligheden". Siden 
modificeres procesrettens opgave til "at bidrage til virkelig
gørelsen af den materielle ret"4, og det understreges, at vi i 
"vores opfattelse af omverdenen og vores påvirkning af denne 
gør brug af dels noget vurderende og regulerende, dels noget 
erkendende og beskrivende", og sondringen mellem vurde
ring og beskrivelse korresponderes med sondringen mellem 
ret og faktum. Det betones yderligere, at det karakteristiske for 
den retlige regulering er dens gyldighed for myndigheders og 
individers handlinger, mens "beskrivelsen af det faktiske sags
forhold angår virkeligheden, beskrivelsen er sand eller usand

2. Se Ross, som  i O m  Ret og Retfæ rdighed, 1953 s. 160 og 168 beskriver 
retsanvendelsen som  en praktisk handleopgave, hvor dom m eren skal 
bestem m e, om  der skal udøves tvang eller ej, hvilket i sidste instans 
bestem m es af pragm atiske faktorer; Stig Jørgensen, som  i Lovm ål og 
dom , K øbenhavn 1975 s. 67 betegner retsanvendelsen som  en alogisk 
operation, der frem træ der som  en logisk slutning, sam t Preben Stuer 
Lauridsen, som  i O m  ret og retsvidenskab, K øbenhavn 1992 s. 101 
om taler dom m erens m oralsk præ gede rim elighedsskøn.

3. H enrik Zahle: Bevisret, O versigt, K øbenhavn 1994, s. 19f.
4. Zahle 1994 s. 20.
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(eller noget derimellem)".5 Endelig betones, at "det efterhånd
en er en udbredt opfattelse, at også beskrivelser af "virkelig
heden" rummer normative elementer, f.eks. "valg" af det 
sprog, hvorigennem virkeligheden beskrives og derigennem 
også opleves."6 Zahle beskriver herefter bevisteoriens histori
ske udvikling fra 1700-tallets krav om det fulde bevis over 
1800-tallets nødvendige bevis til 1900-tallets fri bevisbedøm
melse og tilnærmelse til en mere "empirisk orienteret bedøm- 
melsesmåde" til den aktuelle bevisteoris to varianter, hhv. om 
den kvalitative todeling mellem på den ene side tvivl, på den 
anden side overbevisning og den kvantitative graduering base
ret på ren sandsynlighedsvurdering.7

Ifølge Zahle har sandsynlighedsteorien (utvivlsomt) det for 
sig, at den bringer bevisteorien og dermed bevisreguleringen 
på linie med empiriske traditioner inden for andre videnska
ber, især naturvidenskaberne, og der "udvikles et sprog og en 
formalisering af bevisbedømmelsen, som muliggør nærmere 
samarbejde mellem de videnskaber, hvis resultater i vidt 
omfang skal anvendes i ....afgørelser, og hvis videnskabsopfat
telse burde være et ideal for også den retssystematiske teori."8

Via sproget og argumentationsteknikken sker altså en gli
dende overgang fra den naturvidenskabelige "sandsynlighed" 
til den juridiske "sandhed". Zahle anbefaler denne overgang.

Karl Olivecrona9 udtrykker det således, at dersom man 
antager, at en dom skal være en deklaration angående en 
omtvistet rettigheds eksistens eller ikke-eksistens, opstår 
spørgsmålet, hvorvidt dommeren kan tænkes at have tilstræk
keligt grundlag for at afgøre dette spørgsmål. Det kan han på 
grund af den såkaldte "omdömesteorien", læren om en særlig 
juridisk og formel sandhed, som tilhørende den legale bevisteoris 
idéverden i den klassiske doktrin. Det som bevises på den ret
te måde, f.eks. gennem to uafhængige vidner, er juridisk set

5. Zahle 1994 s. 21.
6. Zahle 1994 s. 22.
7. Z ahle 1994 s. 32.
8. Zahle 1994 s. 33.
9. Karl O livecrona: Rätt och D om , Inst, för Rättsvetenskaplig Forskning,

2. opl., Stockholm  1966.
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uvilkårligt sandt -  uafhængigt af det faktum, at det er parter
ne, som har ansvaret for og rådigheden over sagens oplysning. 
Omvendt er det, som ikke lovligt bliver bevist, uvirkeligt, det 
er slet ikke sket, juridisk set. Det, som ikke findes i akterne, fin
des ikke i verden (quod non est in actis, non est in mundo). Det, 
som ikke bevises, anses for ikke eksisterende (quod non apparet, 
esse non videtur)}0 Olivecrona anfører at den senere doktrin 
ikke anvender så uforblommede udtryk, men at tanken bag 
den for så vidt er den samme. Selv præsumptioner tilhører den 
formelle sandhed. Indholdet af en præsumption var det, at 
loven selv af visse fakta drog en slutning, som ikke i og for sig 
var tilstrækkeligt begrundet, men som gennem lovens autori
tet fik gyldighed i retslig sammenhæng. Det behøver ifølge 
"omdömesteorien" ikke påvises særskilt, at dom ofte må med
deles på grundlag af ufuldstændige oplysninger om, hvorle
des sammenhængen virkelig ser ud.11

Det her fremførte strider umiddelbart imod forhandlings- 
maksimen, hvorefter parterne eller deres advokater i dispositi
ve civile sager har rådighed over sagsgenstand, bevisførelse 
mv. Maksimen overlader netop til sagens parter at definere 
sagens elementer mv., hvorfor det naturligvis er tydeligt for 
enhver, at resultatet ikke kan udtrykke en sandhed, men blot 
en korrekt afgørelse.

Imidlertid har dommernes udvidede adgang til at stille 
spørgsmål i henhold til retsplejeloven samt ændring i praksis 
som nævnt de senere år accepteret en langt større bevægelses
frihed for dommeren med det formål at afsige den materielt 
rigtige afgørelse. Jo mere aktiv dommeren er, desto større 
sandsynlighed er der for, at dommen ikke blot bliver "m ateri
elt" rigtig, men også ses som den eneste rigtige afgørelse.

Procesreglerne ved domstolene kan på denne måde i positi
vismens ånd forstås som de teknikker og procedurer, som 
anses værdifulde i produktionen af, hvad der er rigtigt; man 
nærmer sig, hvad der er virkeligt og dermed sandt, og behovet 
for ideel legitimitet som forudsigelighed er varetaget.

10. I sam m e retning P.O. Bolding: Sannolikhet och bevisvardering i brott- 
mål, Sv.J. 1953 s. 322.

11. O livecrona 1966 s. 55.
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I retlig sammenhæng indebærer den hermeneutiske metode, at 
genstanden går ud over retsdogmatikkens genstand, idet den 
også søger uden for rettens tekst og ud mod tekstens forskelli
ge kontekster.12 Samspillet mellem en generel referenceramme 
eller forståelseshorisont og den partikulære erkendelse bliver 
herefter et af de mest vigtige træk ved hermeneutikken. Den 
"hermeneutiske cirkel", som fremstår heraf, angiver, at vi for
står enkeltheder ud fra vor forståelse af helheden, og forståel
sen af helheden er bestemt af vor kundskab om enkeltheder
ne.13

Baggrunden for hermeneutikkens anvendelighed bliver 
herved dobbelt: For det første gør understregningen af kon
tekst-afhængigheden det umuligt ud fra en videnskabsteore- 
tisk synsvinkel at opretholde troen på en objektiv sandhed. For 
det andet udtrykker hermeneutikken implicit en etik om, at 
alle eller flest mulige bør anerkendes som medlovgivere, fordi 
tolkning af tekst, hændelsesforløb mv. kun kan ske ved at lyt
te sig til og identificere sig med de(n) berørte. På denne bag
grund er det ikke så sært, at kvinderetten med Stang Dahl som 
den første i nordisk retsteori fremhævede styrken ved en for
tolkende retsteori,14 idet der bag anerkendelsen af alle som 
medlovgivere ligger en forestilling om alle menneskers lighed 
som subjekter, også i forhold til lovgivningen og ikke bare som 
objekter for retsanvendelsen.15,16

Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at Stang Dahl anvender 
udtrykket "medlovgiver". Grundlaget for lovgivningen er -

12. Til eksem pel Tove Stang Dahl: M ot en fortolkende Rettsteori -  Det 
kvinneretlige argum ent, TfR  1987 s. 54-70. Om  herm eneutik generelt 
henvises til Kapitel 1 afsnit 6.2.

13. Bernt og D oublet: N orsk rettsteori -  m ellom  rettspositivism e og ny- 
norm atism e, i Blum e og Petersen (red.): Retlig Polycentri, K øbenhavn 
1993 s. 141.

14. Stang Dahl, TfR 1987 s. 54-70 med henvisning i note 6 til eksem pler på 
kvindeforskningens bidrag til udforskning af forskelles betydning og 
m uligheder i forhold til lighedsidealerne.

15. Se Stang D ahl TfR 1987 s. 56.
16. På linie m ed Stang Dahl se Carrie M enkel M eadow : Excluded Voices: 

New Voices in the Legal Profession M aking New  Voices in the Law, 
U niversity of M iam i Law Review , Vol. 42:7, s. 29-53.
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må man gå ud fra -  virkelighedsopfattelsen, og forudsætnin
gen for at anerkendes som "medlovgiver" er derfor en aner
kendelse af at være "medskaber" af virkeligheden. Frigørelsen 
fra den klassiske ekspertopfattelse ligger derfor implicit i den
ne fortolkningsmetode.

Stang Dahl beskriver retsdogmatikken (retsudøvelsen) som 
et fint udpenslet håndværk kendetegnet ved en højt udviklet 
indsigt i rettens argumentationskultur som en afgrænset kul
tur for, hvad der er klart relevant, og hvad der er tvivlsomme 
og irrelevante momenter i fortolkningsprocessen, til hvis for
mål hverken originalitet eller fornyelse er målet. Hovedopga
ven er loyalt at udøve fællesskabets nedlagte normer, mest 
muligt befriet for subjektive forstyrrelser.17

Stang Dahl anbefaler altså i retsudøvelsen så høj grad af 
kontekst-uafhængighed som muligt -  en anbefaling, som 
imidlertid skal ses -  og kun kan forstås -  i lyset af ønsket om 
fleres medskaben af grundlaget for lovgivning.

De seneste års bestræbelser på at automatisere retsudøvel
sen bekræfter ambitionen om den høje grad af kontekstuaf
hængighed -  dog uden medinddragelse af Stang Dahls opfor
dring til fleres medskaben af lovgivningen -  og findes klart 
beskrevet eksempelvis i Cecilia Magnusson Sjöbergs og Peter 
Wahlgrens disputatser fra 1992 samt i Peter Blumes anmeldel
se af disse.18 Udgangspunktet for begge disputatser er angive
ligt positivistisk, idet det lægges til grund, at juridiske reglers 
gyldighed kan tages for givet, samt at den juridiske argumen
tation antages at vedrøre regler, hvorfor det er muligt at udar
bejde en regelorienteret kortlægning af denne argumentati
on.19 Den juridiske beslutningsproces beskrives af Peter Wahl- 
gren i 6 faser20, hvor identificeringsfasen som den første er

17. Stang Dahl, TfR 1987 s. 67.
18. Cecilia M agnusson Sjöberg: Rättsautom ation. Sarskilt Statsforvaltnin

gens datorisering, Stockholm  1992 og Peter W ahlgren: A utom ation of 
Legal Reasoning. A Study on A rtificial Intelligence and Law, C om p u
ter Law  Series 11, D eventer-Boston, 1992, og Peter Blum e: Rettens 
autom atisering, TfR  1993a s. 368-87.

19. Peter Blum e i TfR  1993a s. 372.
20. Peter W ahlgren 1992 s. 149-52.
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knyttet til fastlæggelse af faktum. Juristens baggrundsviden vil 
hurtigt udskille de fakta, der ikke er retligt relevante, og i de 
tilfælde, hvor reglerne ikke er klare, således at der foreligger 
usikre fakta, vil "bevisregler og formelle metodiske regler" i 
nogle tilfælde kunne reducere omfanget af usikre fakta.21 Selv 
om identificering altså sættes først, er denne fases realisering 
afhængig af en forudgående juridisk viden, der særligt er 
betinget af kendskabet til de anvendelige regler.

Fortolkningsfasen (Wahlgrens fase 4) er nødvendig for "at 
formindske eller fjerne den svaghed og flertydighed, som kil
derne næsten altid vil efterlade"22. Betegnende nok er fortolk
ningsfasen altså reserveret retskilder, idet tvivl ved fakta er eli
mineret ikke ved fortolkning, men ved bevisregler. (Quod non 
apparet, esse non videtur-antagelsen).

Peter Wahlgren hævder endvidere, at der ikke er tekniske 
begrænsninger for autonome edb-systemer på begrænsede 
juridiske områder, og at disse systemer vil give en "juridisk 
støtte for konkrete beslutninger, der ligger på et højere niveau, 
end en virkelig jurist kan præstere".23 Synspunktet er radikalt 
og bekræfter ekspertisens ambition om rationel-analytisk 
beslutningsdygtighed.

Sammenfattende kan det vel siges, at retsvidenskaben ud
trykker en vis splittelse, idet kontekstafhængigheden principi
elt anerkendes på samme tid, som så høj grad af kontekstuaf
hængighed tilstræbes, at bestræbelsen tenderer at foregive, at 
denne kontekstuafhængighed rent faktisk er opnået.

3. Magt i kommunikation
Det er elementært at konstatere, at der i domsforhandlingen 
foregår udtalt magtanvendelse, al den stund dommerens evne 
til at afsige bindende afgørelser er knyttet til retsapparatets 
gennemtvingelse af afgørelser. Herudover foreligger magtan
vendelsen i tilskæringen af selve konfliktmaterialet, som fore
tages, for at retten kan behandle sagen. Dommeren foretager 
en række valg ved tilskæring af retsfaktum, ligesom der også

21. Peter W ahlgren 1992 s. 166-69 og Peter Blum e TfR  1993a s. 373.
22. Peter Blum e i TfR  1993a s. 374 og W ahlgren 1992 s. 190f.
23. W ahlgren 1992 s. 378 og 380 sam t Blum e i TfR 1993a s. 386.
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ofte er flere retsnormer, der kan bringes i anvendelse, som 
dommeren vælger imellem. Selve processen udtrykker altså 
magtanvendelse med henblik på at afsige den "rigtige" 
afgørelse.

Magtforholdet fremtræder endnu tydeligere, hvis man sam
menligner domstolsprocessen med mæglingsprocessen, idet 
mæglerens funktion alene er at afstikke rammerne for 
mæglingsprocessen og at formidle kommunikationen mellem 
parterne.

Fraværet af kompetence hos mægleren til at afgøre sagen 
hviler på antagelsen om, at ingen har patent på den rigtige 
historie. Forestillingen om henholdsvis nærværet eller fra
været af en rigtig løsning/objektiv sandhed er derfor det, som 
i bund og grund adskiller de to procesformer, idet magtud
øvelse og normers uomtvistelighed hænger sammen.

Michel Foucaults beskrivelse af det, han kalder "sandhe
dens politik", forstået som de typer diskurs, samfundet accep
terer og lader fungere som sande, kan bidrage til forståelse af 
magtudøvelsens betydning i kommunikation. Foucault beskri
ver sandhedens politik som de mekanismer, som gør det 
muligt at skelne mellem sande og falske udsagn; teknikker og 
procedurer, som anses som værdifulde i produktionen af sand
hed og bestemmelse af status for dem, som beskæftiger sig 
med at afgøre, hvad der er sandt.24

Efter denne beskrivelse bliver de processuelle regler ved 
domstolene klare eksempler på en sådan sandhedens politik, 
hvis formål bliver at definere virkeligheden. Dette er samtidig 
alene muligt, tilladeligt, fordi det forudsættes, at en sådan kan 
defineres af en neutral person.

Ud fra denne opfattelse søger magten altså ikke at definere 
viden, fordi viden er magt, men søger at definere, hvad der 
tæller som viden og dermed som realitet. Det skulle herefter 
fremgå, hvorledes sammenhængen mellem positivismen, de 
ovenfor beskrevne bevisregler og tilliden til forekomsten af en 
objektiv eller neutral sandhed opstår.

Set i dette lys skulle mægling altså, eftersom ingen har

24. M ichel Foucault: Pow er and K now ledge, Selected Interview s and 
O ther W ritings, 1972-1977; Colin G ordon (ed.), New Y ork 1980.
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patent på den rigtige historie, udtrykke en magtfri relation. 
Dette kan naturligvis være en illusion.

De teknikker, som anvendes til neutralisering af magtuba- 
lancer, kan anvendes manipulativt eller som katalysator. Her
om henvises til kapitlerne 5 og 13. Selve etableringen af et 
forum for mægling er altså ikke umiddelbart nogen garanti 
imod magtanvendelse.

3.1 Magtfravær -  en illusion?
To spørgsmål, man herefter må stille sig, er, om fravær af magt 
i relationer mellem mennesker overhovedet er mulig, og der
næst, om magtudøvelse som sådan altid er et onde.

Den tysk-amerikanske filosof Hannah Arendt, som beskæf
tiger sig med viljesmagt og ikke med strukturel magt, udtaler 
i bogen Om Vold, at "det er en temmelig bedrøvelig afspejling 
af den politiske videnskabs nuværende stade, at vores termi
nologi ikke skelner mellem sådanne nøgleord som "m agt", 
"styrke", "fysisk kraft", "autoritet" og endelig "vold".25 Heref
ter er vold et indgreb over for den anden persons frihed imod 
dennes vilje. Dette kan have forskellige former lige fra rent 
korporlige handlinger med eller uden voldsinstrumenter til de 
mest raffinerede psykiske strategier. Magt er i sin oprindelige 
form noget helt andet. Det er den indflydelse, et menneske har 
på et andet menneske. Denne magt er hverken god eller ond i 
sig selv, hvad vanskeligere kan siges om vold, selv om denne 
kan være et nødvendigt onde. Magten kan både være hjælp til 
den anden person og destruktion af denne, dvs. den kan være 
uden vold eller voldelig. Som hjælp er den alt det, jeg "m ag
ter" for at bistå den anden.

Magt er altså ikke blot livskraft eller styrke, men anvendel
sen af denne styrke i forhold til andre mennesker. Ifølge Peter 
Kemp kan magten i denne form anerkendes af andre som char
me, autoritet, kompetence og lignende. Den kan også blot 
optræde som nyttig indsats eller et spørgsmål, der vækker til 
eftertanke. En eller anden form for indflydelse yder alle men
nesker over for andre. Således udøver alle på en eller anden 
måde den oprindelige magt, men nogle udøver den i eminent

25. Hannah Arendt: Om Vold, København 1969.
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forstand, f.eks. digteren med sit digt eller videnskabsmanden 
med viden.26

Også K.E. Løgstrup understreger i Den Etiske Fordring, at 
vores liv med og mod hinanden betyder, at vores indbyrdes 
forhold altid er magtforhold. "Den ene har mere eller mindre 
af den andens liv i sin magt", og det at forestille sig ikke at 
have magt er en ønskedrøm, der intet har med virkeligheden 
at gøre. Det etiske livs grundfænomen er derfor ikke den frit 
opfundne og spontane velgerning, men den afgørelse, om vi 
vil bruge magten over den anden til hans eller hendes eller til 
vort eget bedste.27

Denne magt er ikke nødvendigvis herredømme, hvori der -  
ifølge Max Webers definition28 -  indgår befaling og pligt til at 
adlyde, og som er strukturelt betinget. Magten bliver først her
redømme, når den ikke mere er et personligt forhold, men ind
går i en institution, der er mere eller mindre centraliseret, og 
som kan være en virksomhed, domstole, kirken mv. Da institu
tionen har til opgave at ordne forhold mellem mennesker efter 
særlige regler, bliver magten, der udøves i den, netop udfoldet 
ved efterfølgelsen af disse regler. Således bliver magten i insti
tutionen upersonliggjort, som når dommeren gør den adspurg
te til objekt for den proces, der ligger i den juridiske metode.29

Det springende punkt bliver altså upersonliggørelsen af den 
udøvede indflydelse. Ændringen af relationen fra et subjekt, 
der er til stede sammen med et andet subjekt, til at personen 
over for dig skifter til et objekt, der skal bringes et eller andet 
sted hen. I denne ændring ligger skillelinien mellem ægte og 
falsk kommunikation. Denne ændring forudsætter imidlertid
-  desværre -  ikke, at kommunikationen foregår inden for en 
institutions rammer. Upersonliggørelse er derimod den for de 
fleste mennesker mest almindelige kommunikationsform. 
Hvad der præcist forstås ved adskillelse mellem subjekt og 
objekt, kan derfor være vanskeligt at opfange.

26. Peter Kemp: Etisk livssyn og m oralsk praksis, i Daniel A ndersen m.fl. 
(red.): M edicinsk Etik, København 1985 s. 63.

27. K.E. Løgstrup: Den etiske fordring, København 1966, s. 65f.
28. M ax W eber: M akt og byråkrati, O slo 1982, kap. 111.
29. Peter Kem p 1985 s. 63.
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3.2 Kærlighedskampen
Filosofien tilbyder hjælp til forståelse af adskillelsen imellem 
objekt og subjekt og muligvis til overkommelse af hindringen 
for ægte kommunikation.

Hos filosoffen René Descartes (1596-1650) kan man finde et 
udgangspunkt for den moderne filosofiske problematik.30 Des
cartes' forsøg på at nå grunden, det eneste ubetvivlelige, som 
sammenfattes i den berømte formulering "cogito, ergo sum", 
udtrykte, at det cogito, som kunne holde stand mod den meto
diske tvivl, ikke kunne betvivles. Ved hjælp af tvivlen blev det 
menneskelige subjekt sat i centrum for refleksionen som det 
faste udgangspunkt, hvorfra man orienterer sig i verden. Sam
tidig åbnedes imidlertid også for en dikotomisering af verden 
gennem en dualistisk tankemodel, hvor forholdet mellem krop 
og sjæl forblev en dunkel og uopklaret relation. Selv om Des
cartes ikke anvender udtrykkene "subjekt" og "objekt" på 
samme vis, som siden blev tillempet af efterkartesianske filo
soffer, er det hans metafysiske og kundskabsteoretiske dikoto
mi, som udgør grundlaget for denne systematiske skelnen. På 
en vis måde lagde Descartes da også grunden til den episte- 
mologiske vending i den moderne europæiske filosofi, som 
siden blev bestemmende for det moderne kundskabsproblem 
og det nye videnskabssyn, og som siden er fastholdt i dualis
mer.31

Via tanken søger Descartes altså det, som ikke kan betvivles, 
den endelige sandhed. Som garant mod selvbedrageriet 
anvendte Descartes i tidens ånd Gud. På den ene side mente 
Descartes, at cogitoet er fundamentet for sikker kundskab, på 
den anden side bliver ifølge samme Descartes eksistensen af en 
fuldkommen Gud en nødvendighed for at garantere kontinui
teten hos dette fundament.321 fraværet af (en) Gud bliver alter-

30. R. D escartes: M editations on First Philosophy, Indianapolis 1979.
31. Se Bengt K ristensson Uggla: Kom m unikation på bristn ingsgränsen, 

Stockholm  1994 s. 49 (inkl. note 10) m ed henvisninger, hvori der stil
les spørgsm ål ved, i hvilket om fang denne dualism e i v irkeligheden 
præ gede D escartes' egen tænkning. Ligeså Arne N æss: Filosofiens 
historie bd. II, Bergen 1980 s. 59 sam t Erik Lund m .fl.: De europæ iske 
ideers historie, K øbenhavn 1963 s. 100.

32. Bengt K ristensson Uggla 1994 s. 55.
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nativet til den objektive sandhed derfor fuldstændig relativis
me.

Den franske filosof Paul Ricoeur accepterer ikke modsæt
ningsforholdet mellem objektivisme og relativisme som en 
naturnødvendighed. I modsætningen mellem disse indtager 
han en formidlende position med udgangspunkt i forestillin
gen om et "såret cogito", som er et cogito, der forlader sig selv 
for at finde sig selv.33 Cogito er nok fundamentet, men efter
som dette fundament på sin side kræver en garant, bliver et 
moment af formidling introduceret, hvorved cogitoet bliver 
berøvet sin selvevidens eller selvberoenhed. I fraværet af (en) 
Gud som garanten mod selvbedraget introducerer Ricoeur 
herefter kommunikationen, "en selvets hermeneutik".34

I kritisk relation til Descartes' subjekt, som ikke behøver 
kommunikere35, bortset fra den indre kommunikation med 
Gud, fremtræder hos Ricoeur herefter et subjekt, som bliver 
nødt til at kommunikere for at eksistere. Som må gå en lang og 
risikofyldt omvej for at finde og forstå sig selv gennem gensi
dig udveksling med andre. Denne lange omvej, som også er et 
udtryk for en selvets hermeneutik, indebærer, at refleksion og 
kommunikation fremtræder i én og samme filosofiske hand- 
ling.

Kommunikationen kan altså ikke længere betragtes som et 
tillæg til et allerede konstitueret subjekt. I stedet bliver kom
munikationen det strategisk afgørende dels for forståelsen af 
kundskabens vilkår, dels for subjektets status. Hos Ricoeur for
vandles derfor Descartes' "cogito, ergo sum" til et "communi- 
co, ergo sum ".36

Man kan herefter fastslå, at kommunikationen er afgørende 
for subjektets eksistens som subjekt (One must be one's own 
friend in order to be someone else's friend),37 samt at kommu-

33. Paul Ricoeur: O neself as A nother, Chicago 1990, afsnit 2, T he Shatte
red Cogito, s. l l f f .

34. Ricoeur 1990 s. 19.
35. Og ifølge Bengt Kristensson Uggla 1994 s. 56 også i kritisk relation til 

N ietzsches subjekt, som  ikke kan kom m unikere.
36. Bengt K ristensson U ggla 1994 s. 57.
37. Ricoeur 1990 s. 184.
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nikation forudsætter et subjekts møde med et andet subjekt. 
Tilbage står imidlertid fortsat spørgsmålet om, hvori kommu
nikation består.

Så vidt ses, hviler Ricoeurs kommunikationsfilosofi på Karl 
Jaspers' opfattelse af kommunikationsfællesskabet som en 
kærlighedskamp. Ved at tilføje leddet "kærlighed" i kærlig- 
hedskampen signaleres, at det handler om en kamp, hvor cen
trum flyttes bort fra mig selv og mit herredømme over den 
anden, hvor kærligheden udtrykker det at høre, se og forstå 
den anden. For Jaspers er det ikke en kamp, i hvilken man 
søger at tilintetgøre den anden, men på en og samme tid "en 
kamp mod sig selv, mod den anden, for sandheden".38 Jaspers 
beskriver derfor kampen i kommunikationsfællesskabet på 
følgende måde: "Kampen er en kærlighedskamp, i hvilken 
enhver overlader alle våben til modparten".39 Kampen forud
sætter både en egen- og en næstekærlighed.

Kommunikationen som en kærlighedskamp handler derfor 
om en kamp fo r  sandheden mod både det egne og det fælles 
selvbedrag. Eftersom jeg kun kan kommunikere virkeligt, når 
jeg er mig selv i mødet med en anden, som også er sig selv, må 
kommunikationen tage form af en kamp. I denne konfrontati
on, hvor enhvers eksistens slås både for og imod "egen sand
hed", sker en gensidig skabelsesakt. Konflikten bekræfter, at 
intet menneske er eller har den eneste sandhed, at der altid fin
des andre mennesker og andre sandheder. Men konflikten 
markerer også, at man ikke kan stoppe ved denne konstate
ring, men må gå videre og kritisk relatere de forskellige sand
heder til hinanden i form af en konflikt. Kommunikationsfæl- 
lesskabets kærlighedskamp indebærer, at jeg ikke kan ignore
re den anden eller reducere den anden til mig selv, og jeg kan 
heller ikke overse behovet for en ansvarlig stræben efter sand
hed og fornuft. Konfliktperspektivet får i denne sammenhæng

38. Se Paul Ricoeur 1990, isæ r N inth Study, The Self and Practical W is
dom , afsnit 2, Respect and Conflict s. 262-273. Se endvidere Bengt Kri- 
stensson Uggla 1994 s. 89 med henvisning til Gabriel M arcel et Karl 
Jaspers: Philosophie du m ystére et philosophie du paradoxe, 1948 s. 
202.

39. M arcel et Karl Jaspers 1948 s. 202
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en afgørende betydning for, at kommunikationsåbenhed ikke 
leder til relativisme.

Opfattelsen af virkelighed bliver ikke forvekslet med en 
"objektiv sandhed". I modsætning til idealisme falder "virke
lighed" ikke sammen med "ren subjektivitet". I stedet bliver 
den akt, i hvilken viden opnås, og selve virkeligheden dialek
tisk forbundne. Virkeligheden og viden om virkelighed bliver 
som sådan "co-evolutionary" systems.

Det ægte alternativ til objektivisme bliver derfor ikke relati
visme, men kommunikation i form af kærlighedskampen. 
Rationaliteten erstattes ikke med irrationaliteten, men supple
res med en indlevelse. Det bliver samstemtheden mellem rati
onaliteten og indlevelsen, der bliver fikspunktet, korrektivet. 
Kommunikationen bliver herved, i lighed med Gandhis kon
fliktløsningsform, et eksistentielt projekt og som sådan for
bundet med den grundforudsætning, at alle i sig bærer en 
sandhed, som ved vilje til ægte kommunikation kan afdækkes.

Kommunikationen bliver samtidig meningsfuld, fordi den 
kæder oplevelser i nuet sammen med oplevelsen af ens histo
rie og med fantasien om fremtiden, således at man både kan 
genkende sig selv og blive styrket i forhold til fremtidige kon
flikter. Meningsfuldheden får derved et både bagud- og frem
adrettet perspektiv.40

4. Et anderledes ekspertbegreb
I almindelig sprogbrug anvendes termen "ekspert" for den 
person, som via analytisk-rationel beslutningstagning handler 
på områder, hvor han/hun er særlig kyndig. Kyndigheden er 
opstået ved via studier at arbejde sig fra nybegynderstadiet, 
hvor individet for første gang oplever et givet problem og en 
given situation på et givet færdighedsområde, over stadig 
mere avancerede læresituationer til oplevelsen af en ekspert

40. W .E. von Eyben og Berl K utchinsky sam m enligner i Parts- og Vidne
afhøring, K øbenhavn 1981 s. 19ff dagligdagens sam tale m ed retlig 
afhøring. Den daglige sam tale, som  karakteriseres bl.a. ved frivillig
hed og gensidighed, kan  have fæ llestræ k med kæ rlighedskam pen, 
men adskiller sig herfra ved fraværet af det eksistentielle elem ent.
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kompetence, som indeholder en hierarkisk prioriterende pro
cedure for beslutningstagning. Der vælges et mål og en plan til 
at organisere informationerne, og derefter behandles kun det 
sæt af faktorer, der er vigtige og relevante i forhold til realise
ring af mål og plan.41

Forskellene mellem denne videnproduktion og kærligheds- 
kampen grunder sig i fundamentale epistomologiske opfattel
ser af menneskesindet som hhv. en tabula rasa, der skal opfyl
des med viden, eller som en "forplumret", der skal renses eller 
afklares for derved at blive opmærksom på den visdom, som 
den enkelte besidder. Problemstillingen kan illustreres ved 
Galtungs samstilling af kristen og buddhistisk epistemologi, 
som her i korthed skal omtales.42

Galtung beskriver den kristne og den buddhistiske verden 
som to verdener, eller to måder at se verden på.

Den kristne anskuelse er (bl.a.) karakteriseret ved adskillel
se mellem skaber og det skabte, adskillelse mellem subjekt og 
objekt, af sindet som en tabula rasa, der er beredt til at blive 
påfyldt formidlet viden via studier.

Den buddhistiske anskuelse er derimod (bl.a.) karakterise
ret ved enhed mellem skaber og det skabte, enhed mellem sub
jekt og objekt samt et sind, der er urent eller støjende, og som 
kan gøres rede til at modtage en uformidlet viden gennem 
meditation.

Vejene til erkendelse bliver således forskellige og karakteri
seret hhv. ved "deductive trees" og "wheels of connectedness", 
hhv. ved et lineært tidsbegreb og et cyklisk tidsbegreb. Konse
kvenserne af forskelle i erkendelsesveje bliver herefter, at vir
keligheden ifølge kristendommen er fikseret ved skabelsen, 
hvorfor empiri ved hjælp af positivismen vil føre til, at "what 
is is also what will be in the future, in other words that trans
cendence is impossible."43 Med rod i buddhistisk erkendelse

41. O m  beskrivelse af den m enneskelige læreproces og de enkelte niveau
er kan bl.a. henvises til H ubert & Stuart D reyfus: M ind over M achine, 
The Pow er of H um an Intuition and Expertise in the Aera of the C om 
puter, New Y ork 1986.

42. Johan Galtung: M ethodology, Epistem ology and Cosm ology, i Essays 
in M ethodology Vol. Ill 1988 s. 15-68.

43. G altung 1988 s. 21.
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derimod vil både erkendelsen og virkeligheden uden for er
kendelsen være i konstant forandring. Fikspunktet for denne 
erkendelse opnås ikke ved logisk deduktion, men via den rolle, 
meditationen spiller. Mødet med virkeligheden sker ikke ved 
at fylde et tomt sind med formidlet viden, men "by clearing an 
"impure", "noisy" consciousness, making a clean slate so as to 
clear the way for the stream of consciousness directly. A vulgar 
simile: a photo is generally considered more adequate when 
the film receives the impression through a single exposure, not 
through a second, third or fourth exposure on top of exposures 
already there."44

Ingen forståelse eller indsigt rangerer i denne epistemologi 
over en anden, idet en basal præmis er at tillade modsigelser 
eller tanker, som kun fremtræder som modsigelser, indtil en 
eller anden form for transcendens har fundet sted.

Det er indlysende, at det traditionelle ekspertbegreb som 
ovenfor beskrevet ikke har sin plads i en ikke-hierarkisk epi
stemologi. Det er lige så indlysende, at mange af kærligheds- 
kampens karakteristika har fællestræk med den buddhistiske 
og bryder med den vesterlandske tradition for adskillelse mel
lem subjekt og objekt, mellem krop og sjæl etc. Meditationen er 
i Østen det redskab, som bevarer/opbygger forbindelsen mel
lem de to forståelsesniveauer, tankens og følelsens, og hvis 
samklang angiver det fikspunkt, der er bolværket mod relati
vismen. Det er imidlertid også indlysende, at begge erkendel
sesformer har deres begrænsninger forbundet med det stude
rede objekt. Således har den vesterlandske (kristent inspirere
de) metode tendens til at "se træerne, men ikke skoven", hvor 
den østerlandske (buddhistisk inspirerede) tenderer at "se sko
ven, men ikke træerne". Begge tilgange bliver herved mangel
fulde, og det fulde fundament og udbytte for erkendelse opnås 
derfor først, såfremt disse metoder indgår i en dialektisk pro
ces.45

5. To paradigmer for konfliktløsning
Gandhi betragtede sig selv som hinduist, men han fandt sand

44. G altung 1988 s. 23.
45. På linie herm ed G altung 1988 afsnit 1.4.
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hed i mange religioner, hvilket er forklaringen på, at hans lære 
ikke har specifikke teologiske præmisser.46

Hvor Gandhis model tilsyneladende udtrykte en forståelse 
for konflikter og løsninger direkte mellem parter, har anven
delsen af Gandhis model i den vesterlandske udgave integre
ret en formidlende tredjepart.

Resultatet heraf er, at der nu består to konfliktløsningsmo
deller side om side med hver deres paradigme, som danner 
basis for hhv. domstols- og mæglingsmodellen, og som i ske
maform ser således ud:

Konfliktforståelse47

G am m elt p arad igm e Nyt parad igm e

Filosofi: Der findes en objektivt 
rigtig løsning

Sandheden er dynamisk

Menneskesyn: Tabula rasa Bevidstheden “uren”

Vilkår: Individuelle modparter Parter i fælles konflikt

Fokus: Produkt Proces

Resultat: Taber - vinder/afgørelse Vinder - vinder 
/transformation

Syn på konflikt: Konflikter er forstyrrende - 
skal fjernes

Konflikter er en realitet, 
man må forholde sig til

Teknik: Parterne kan lægge 
ansvaret over på andre

Parterne er aktive, 
medansvarlige

Relationer: Subjekt - objekt Subjekt - subjekt

Tredjepartens rolle: Aben/skjult
m agtanvendelse,
sanktioner

Magt er ikke vigtig

46. Jfr. A rne N äss: G andhi and Group Conflict, Bergen 1974 s. 23.
47. Skem aet er en v idereudvikling af skem a offentliggjort i V ibeke V in

deløv: Ecology of M ind as a D ecisive Basis in C onflict Resolution -  a 
Prelim inary C om parison betw een Japan and D enm ark, i Law and 
Ecology, Retfæ rd 1994 s. 66-77.
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Selv om det nye paradigme læner sig op ad en buddhistisk 
filosofi, er der altså intet, der tyder på, at det i øvrigt skulle for
udsætte en vedkenden sig disse religiøse principper.

Det nye paradigme må snarere ses som en opblødning af 
tidligere tiders videnskabelige tradition, evt. i en dialektisk 
proces med østerlandsk tradition og som sådan som en udvi
delse af hidtidigt anerkendte erkendelsesveje.

I denne proces vil eksempelvis begreber som frihed og bro
derskab, individualisme og helhed ikke ses som hinandens 
modsætning, men som hinandens forudsætning i en integrativ 
dialektisk bevægelse. Broderskabet (fællesskabet) begrænser 
og betvinger friheden, mens friheden tager del i at forme bro- 
der(fælles)skabet. I bogstaveligste forstand eksisterer det ene 
ikke uafhængigt af det andet. Ej heller vil retfærdighed (alene) 
kunne honoreres ved fordeling, men ved, at kravet herom tilli
ge transcenderes.48

6. Perspektiver for mægling og domstole
De kriterier, som i Kapitel 2 blev opstillet som afgørende for, 
hvornår en konfliktløsning kan siges at være ideel, lader sig 
ikke realisere inden for en sædvanlig domstolsmodel, men er 
mulige i forbindelse med mægling. Der er derfor næppe tvivl 
om, at afhandlingens fremstilling af de to paradigmer falder 
ud til det nye paradigmes fordel, muligvis i en sådan grad, at 
der kan opstå tvivl om, hvorvidt der bag afhandlingen ligger 
en forudsætning om, at retssystemet helt kan undværes.

Slet så enkelt er det naturligvis ikke.
I Kapitel 14 afsnit 3.1 slås fast, at der i denne afhandling er

48. Som  paradigm eskift har udviklingen paralleller til andre forsknings
om råder, m est kendt vel atom fysikken, hvor de am erikanske fysikere 
David Bohm  og Fritjof Capra har gjort sig  til talsm ænd for universets 
udelelige helhed og med støtte i østerlandsk filosofi opfordrer til at 
slippe fordom m e og dogm er og i stedet skabe en åben dialog.
For videre studier henvises til David Bohm  og F. David Peat: V id en
skab og kreativitet, Åbyhøj 1989, D. Bohm : H elhed og den indfoldede 
orden, Åbyhøj 1986 og sam m e: The undivided U niverse, London
1993. Endvidere Fritjof Capra: Fysikkens Tao, K øbenhavn 1981 og 
sam m e: V endepunktet, K øbenhavn 1986.
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valgt et retsbegreb, som bygger på en gængs juridisk opfattel
se af retten som noget relativt stabilt og entydigt.

Det blev fremhævet, at begrundelsen for valget er norma
tivt, idet retten i den traditionelle betydning bl.a. indebærer 
mulighed for sikring af vigtige sociale og andre rettigheder. 
Retten (her forstået som loven og domstolene) stiller krav om, 
at rettigheder i samfundet respekteres, og pligter udføres. Det 
forventes, at retten fungerer som en hindring imod uciviliseret 
og kriminel adfærd, og at den opretholder orden. Denne funk
tion kan ses som rettens første niveau, et minimum, som ikke 
giver løfter om paradis, men om et minimum af harmoni. Det
te minimum svarer til den konventionelle positivistiske defini
tion af retten, som via formelle rammer fungerer som bagstop
per for vores adfærd. Det ville tendere arrogance at foreslå, at 
denne bagstopper kan undværes i vort samfund.

Spørgsmålet er, om det ligger inden for rettens mulighed at 
bevæge sig herudover og integrere det, der de senere år er 
kaldt "visioner om det gode liv".49

Med inspiration i den ovenfor beskrevne kærlighedskamp 
gør Høilund sig til talsmand for at integrere retfærdighed og 
juridisk metode, således at retfærdighed opnås gennem juridisk 
metode.50 Hermed fremhæves ifølge Høilund, at retsvidenska
ben og den juridiske profession baserer sig på både et vidense
lement og et forståelseselement, nemlig den distancerende for
klaring og den eksistentielle forståelse. Herefter foreslår Høi
lund, at en nutidig dømmekraft kan sammenfattes i tre etiske 
fordringer, en klar kommunikation af virkeligheden, således 
som den opleves af retsanvenderen, en "etablering af sagens 
gode ordning" baseret på kommunikation med den Anden 
som betingelse for konkret selvindsigt, og endelig en korrekt 
retsdogmatisk beskrivelse. Disse tre fordringer skulle sikre en 
afgørelse, som både er god og korrekt.

Tankegangen er sympatisk, men forekommer at være 
ønsketænkning. Den kommunikation, som skulle sikre selv
indsigt, forudsætter, ud over at ønsket om indsigt findes på

49. O m  det m oralske aspekt, se H åkan H ydén: Reflexiv Rätt och Regle- 
ring i A sm und Born (red.): Refleksiv ret, K øbenhavn 1988 s. 137f.

50. Peter H øilund 1995 s. 164.
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begge sider, tillige at muligheden for bevægelse er lige fuldt til 
stede hos såvel part som retsudøver. Dette er ifølge sagens 
natur ikke tilfældet, dels fordi grænserne for retsudøverens 
bevægelighed er afstukket af de normer, som skal sikre, at 
afgørelsen bliver juridisk korrekt, dels fordi den ene part i 
kommunikationsprocessen har i sin magt at beslutte, hvornår 
kommunikationen er afsluttet og afgørelsen "god".51 Det synes 
ikke -  selv med den bedste vilje -  muligt at integrere det "nye 
paradigme" i den såkaldt "gam le" model.

Noget andet er, at det vil være særdeles frugtbart, dersom 
domspræmisserne i langt højere grad, end tilfældet er i danske 
domme i dag, videregav de overvejelser, vurderinger og valg, 
som ligger til grund for afgørelserne. Det kan end ikke ude
lukkes, at en slækken på det objektivitetskrav, som de færreste 
alligevel tror på i forståelse for behovet for retsafgørelser, vil 
medvirke til at mindske afstanden mellem domstol og bor
ger.52

Ifølge Eckhoff & Sundbys systemteori vil en negativ tilba
gekobling dels medføre en genopretning af systemet, dels på 
det indholdsmæssige plan lade systemet integrere nogle af de 
elementer, som var positive og dermed tiltrækkende ved den 
alternative konfliktløsning, herunder højere grad af medbe
stemmelse.

Det amerikanske koncept, Multi-Door Dispute Resolution 
Program, kan ses som et eksempel på en sådan tilbagekobling.53

Multi-door-programmet er tilsyneladende en opblødning af 
formodningen om, at konflikter objektivt kan matches med 
konfliktløsninger, idet parterne i et vist omfang inden for de 
givne rammer gives lejlighed til selv at have indflydelse på 
den valgte konfliktbehandlingsform. Forinden dette valg fore
ligger, skal konflikten dog være retligt defineret. Den Case 
Classification-form, som danner grundlag for visitationen, ud
fyldes ofte af parternes advokater, og forudsætningen for at

51. Se i sam m e retning H.P. Graver: Rettslig konfliktløsning -  et forbru- 
kerperspektiv, i TfR 1983 s. 529-569.

52. Jfr. bl.a. Peter H øilund: Den forbudte Retsfølelse, K øbenhavn 1992, 
kapitel 15.

53. Der henvises til Kapitel 9 afsnit 3.
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fungere som mægler er i mange tilfælde en uddannelse (først) 
som advokat.

Alternativerne foregår derfor ofte "i lovens skygge", dvs. 
ud fra det "gam le" paradigme, og betænkelighederne diskute
ret bl.a. i Kapitel 13 forbliver således relevante.

Eksperimentet anerkender dog i et vist omfang parternes 
medbestemmelse ved valg af såvel form som indhold for kon
fliktløsning, og kravene til uddannelse, træning mm. vidner 
om seriøse bestræbelser på reelle alternative muligheder. Skal 
hovedformålet med tilbudte alternativer ikke blot ses som et 
ønske om at nedbringe sagsmængden og i øvrigt bevare sta
tens kontrol (således som den norske model fremtræder), men 
som et seriøst ønske om at tilbyde alternative konfliktbehand
lingsformer, må de bagvedliggende paradigmer vedkendes.

I så fald må organiseringen, dersom en sådan skal foregå, 
indrettes herefter. Dette indebærer f.eks., at det er udelukket, at 
den person, som fungerer som mægler, siden kan fungere som 
dommer i samme sag. Parternes tillid, mæglerens kreativitet 
og frihed vil stækkes af personsammenfald mellem to så for
skellige funktionsmåder. Hensyn til menneskelige faktorer, 
ikke blot hos parterne, men tillige hos de professionelle, tilsi
ger endvidere, at også de fysiske rammer må være således, at 
reel adskillelse finder sted.

Endvidere må en forudsætning for at fungere som mægler 
være tilstrækkelig træning og uddannelse, herunder i det filo
sofiske grundlag for det nye paradigme for konfliktløsning. 
Kun herved opnås et bolværk mod relativisme og tilfældig 
magtudøvelse, når hidtidige retssikkerhedsgarantier fjernes.

Kravet om mægleruddannelse er imidlertid et tveægget 
sværd. Dersom den bærende kraft i kærlighedskampen for 
mægleren er evne til nærvær som person, empati, og for par
terne ny indsigt og ansvarlighed, kan professionelle metoder 
og teknikker samt et (efterhånden) stort antal sager bidrage 
til, at mæglerne udvikler sig til sagsfokuserede rådgivere, 
hvor ideologien falmer under tidspres og manglende ressour
cer.54

54. Se også Liv Mørland: Megling i konfliktråd, Kristianssand 1995 s. 169.
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En mulig supplerende nyordning for konfliktbehandling 
baseret på disse værdier og mål for arbejdet bør derfor invol
vere ansvarlige myndigheder og andre i engagerede drøftelser, 
hvor værdierne udtrykkes klart.

I Hvorfor Demokrati afslutter Ross sine refleksioner ved at 
opstille "Demokratiets Fremtid (som) vor Tids Skæbnepro
blem ".55 Ross konkluderer, at "til syvende og sidst beror 
Udfaldet (heraf) paa den Magt de demokratiske Idealer, der 
dybest set alle bunder i Respekten for og den indre Forbun
dethed med Medmennesket i ethvert andet Individ, har over 
Menneskers Sind."56

Denne afhandling har i vidt omfang henvist til samme 
respekt og følelse af forbundethed som begrundelse for 
(større) anvendelse af mægling. Begge argumentationer kan 
derfor kun forstås i sammenhæng med den tid, hvori de er 
fremsat. Som sådan udtrykker argumentationerne den stadige 
udvikling og forandring, som finder sted i mennesker og dis
ses livsvilkår, og opfordrer derfor til at være årvågen over for 
behov for revision af tidligere tiders fuldt gyldige institutioner.

55. Ross 1946 s. 367.
56. Ross 1946 s. 368.
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Internationale forhold

1. Indledning
Mangfoldigheden i mæglingstyper og graden af institutionali
sering gør det på den ene side problematisk at slutte fra mere 
fremmedartede til danske forhold. På den anden side gør sam
me mangfoldighed det muligt at lade sig inspirere og forsyne 
med stof til nyttig overvejelse, f.eks. mht. mæglingens hhv. fri- 
gørende eller undertrykkende funktion.

I det følgende vil forekomsten af mægling og relationen til 
retssystemet i korthed blive beskrevet for Japans og Sydafrikas 
vedkommende.

2. Japan1
2.1 Retssystemets opbygning
Det afgørende karakteristikum for det japanske retssystem er 
den bevidste import af fortrinsvis germansk inspireret lovgiv
ning samt dennes konfrontation med den japanske kultur, og 
retssystemets opbygning og retskulturen er derfor særlig van
skeligt at skille i Japan.

Under Tokugawa-perioden fra 1605 til 1868 befandt Japan 
sig i selvvalgt isolation fra den ydre verden med en decentra

1. Ud over litteraturen angivet i noterne er oplysningerne om Japan hen
tet fra bl.a. Dan Fenno H enderson & John O w en H aley: Law and the 
Legal Process in Japan, California 1978; Tom oyuhi O hta & Tadao 
H ezum i: C om prom ise in the Course of Litigation, i Law in Japan, Vol. 
6 1973 s. 97-110; Jiro N om ura: Jap an 's Judicial System , Tokyo 1981; 
M ichiatsu Kaino: Som e Introductory Com m ents on the H istorical 
Background of Japanese Civil Law, i Int. Journ. of Sociology of Law , 
1988 s. 383-393; Hideo Tanaka (ed.): The Japanese Legal System , 
Tokyo 1977.
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liseret administration af retssystemet og tradition for at løse 
konflikter på lokalt niveau uden eller med kun minimal tradi
tion for intervention fra centralt nedsatte organer.

I 1868 startede Japans modernisering, ledet af den lavere 
samurai-klasse, som var utilfreds med den stagnation, landet 
havde befundet sig i under shogunaterne fra Tokugawa-fami- 
lien.2

Målet med moderniseringen af retssystemet var dels at ska
be grundlag for retlig kommunikation med udlandet, fortrins
vis USA, dels at modarbejde den risiko for at blive en koloni
stat, som var blevet andre asiatiske landes skæbne.3

I 1877 rettedes opmærksomheden mod den tyske Zivil- 
prozes-ordning, som var den tids Europas nyeste retsplejelov. 
Det udkast, som blev forelagt den japanske regering i 1886, 
fulgte den tyske ZPO tæt, med en smule indflydelse fra fransk 
ret (f.eks. proceduren for fuldbyrdelse af domme, som til dels 
stadig er gældende). Med kun ubetydelige ændringer vedtog 
den nye regering under Meiji-forfatningen det forelagte 
udkast, og loven trådte i kraft i 1891. Siden hen har loven været 
revideret flere gange, men har dog fortsat bevaret nær tilknyt
ning til sin germanske oprindelse.

Konsekvensen heraf er, at retssystemet er opdelt i 1 Supre
me Court, 8 High Courts samt 50 District Courts. Herudover 
findes Summary Courts (i alt 448), som tager sig af mindre civi
le og kriminelle sager. Endvidere foretages mægling (concilia
tion) af såkaldte dagligdagsklager mellem borgere i disse ret- 
ter. Endelig findes Family Courts (50), som blev oprettet i 1949, 
og som ud over at tage sig af ægteskabssager tillige behandler 
kriminalsager, når gerningsmanden er under 20 år.4

Med sine knap 120 mio indbyggere havde Japan i 1989 knap 
14.000 advokater. Til sammenligning kan nævnes, at Danmark

2. Se J. H alliday: A Political H istory of Japanese Capitalism , London 
1975; M. M orishim a: W hy has Japan "Su cceed ed "?, C am bridge 1982; 
sam t Fujiko Isono: The Evolution of M odern Fam ily Law in Japan, 
International Journal of Law  and the Fam ily, Vol. 2 1988 s. 183-202.

3. Vibeke Vindeløv: Japan som  med- og m odspiller i civilretlige konflik
ter, i TfR  1990 s. 893-905.

4. D er henvises til The Court System  of Japan, udgivet af The Suprem e 
Court, Japan 1995.
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med sin ca. 5 mio indbyggere i 1989 havde ca. 3.500 advokater. 
Omregnet til danske forhold skulle Japan således have en 
advokatbestand på ca. 84.000. I dag er advokatbestanden fort
sat i omegnen af 14.000.

Årligt uddannes ca. 30.000 med Master Degree i jura. Kun 
ca. 2% (knap 600) af disse går imidlertid videre til The Legal 
Training and Research Institute, hvis 2-årige uddannelse er en 
forudsætning for ansættelse som dommer, anklager eller ned
sættelse som advokat. I 1989 havde Japan 2.092 anklagere og 
2818 dommere samt 13.920 advokater. I 1975 var antallet af 
anklagere 2.086, dommere 2.643 og advokater 10.115.

2.2 Retskulturen
Som nævnt er samspillet mellem det moderne retssystem og 
kulturen særegen i Japan, hvilket skyldes den parallelle eksi
stens af et moderne og traditionsbundet reguleringssæt, et for
hold som landet deler med mange såkaldt 3. verdenslande. 
Japan kan imidlertid netop ikke betragtes som et 3. verdens
land, men er industrialiseret og urbaniseret på lige fod med 
vestlige industrilande. Årsagen til det nære samspil er for
mentlig, at importen af retssystemet -  trods alt -  netop ikke 
blev påduttet Japan af en kolonimagt, men annekteret, om end 
under pres, så dog med mulighed for lederne til selv at styre 
fremgangsmåden.

Efter i en kort periode (10-20 år) at have forsøgt blindt at 
imitere vestlig kultur, herunder også en del demokratiske ide
er, besluttede lederne af moderniseringen således, at hvad de 
ville, ikke var en fundamental ændring i den traditionelle soci
ale struktur, men "to keep the Japanese soul and adopt 
Western Technology" (wakon yösai).5

For at skabe en samlet stat ud af et folk, som i deres identi
tet primært var bundet til de respektive len, samtidig med at 
man ville forhindre, at de som resultat af moderniseringen 
skulle blive (for) selvstændige/uafhængige individualister, 
formulerede lederne efterhånden en ideologi, som gik ud på, 
at den japanske stat var én storfamilie med kejseren som fami

5. Isono 1988 s. 183ff.
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liens overhoved, og at alle hans undersåtter var hans børn, 
som skulle adlyde ham med filial ærefrygt.

Betydningen af denne familieopfattelse havde dybe rødder 
i den japanske tradition og var således stærkt bundet til den 
shintuistiske religions beskrivelse af Japans opståen og kejse
ren som direkte efterkommer af solgudinden. Herudover har
monerede den med confusianismens opstilling af retningslini
er for familiens vertikale, hierarkiske struktur under den over
ordnede autoritet fra familiens overhoved, hvor filial ærefrygt 
blev opfattet som den basale dyd i al morallære.

Det enestående ved Japan er imidlertid ikke, at man opfat
tede et helt folk som nedstammende fra de samme aner -  det 
har andre folk i historien gjort før dem -  men at sådan en ide
ologi om en familiestat med guddommelig oprindelse blev 
gjort til den officielle tro af en ny stat, der var ivrig efter at 
moderniseres. Denne ideologi blev indprentet i folkets sind 
gennem et moderne undervisningsprogram med undervis
ningspligt, som praktisk talt afskaffede analfabetismen inden 
århundredskiftet.

Frem til 1945 var det forbudt (også for universitetsforskere) 
at drage den guddommelige oprindelse af kejseren og staten i 
tvivl. Adgangen til den større frihed i forskningen, som råder 
i dag, skyldtes i høj grad amerikansk indflydelse efter det 
japanske nederlag efter 2. verdenskrig, men selv i dag er viden, 
som i Vesten ville anses for utvivlsom, censureret af den japan
ske stat.6

Efter 2. verdenskrig importeredes endvidere en mængde 
amerikansk ret, således at integrationen karakteriseres som "A 
Wholescale Transplantation of Western Law".7

Tokugawa-periodens tradition for den udbredte forhand- 
lingspraksis må imidlertid ses som årsagen til, at balancen selv

6. Eksem pelvis er det fortsat ikke tilladt at videregive, at Kurillerne (øer 
nord for Japan) er under russisk overherredøm m e.

7. Takeshi Kojim a: The Second Task of C om parative Law  to Transplant 
Foreign Laws, 4. International Com parative Law Conference in Bei
jing, 1992 og sam m e: D ispute Resolution System s and Legal Culture, 
i Collected Reports from The Int. Sym posium  on Civil Justice In The 
Era of G lobalization, Tokyo 1994, sam t Isono 1988 s. 183f.
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i dagens Japan mellem domsafsigelser i civile sager og alterna
tive sociale metoder for konfliktløsning efterlader et stort rum 
for regulering ved hjælp af forskellige former for forhandling.8

2.3 Dagens alternative konfliktløsning
Hvorvidt advokatbestanden afspejler den enkelte japaners 
personlige opfattelse af retskonflikter og det reelle behov for 
advokater er uvist. Givet er dog, at det er tvivlsomt, i hvilket 
omfang retssystemet af holdningsmæssige eller ressourcemæs- 
sige grunde opfattes som et reelt tilbud til konfliktløsning.

Udbredelsen af enhver tænkelig form for udenretlig kon
fliktløsning er derfor stor, spændende fra konfliktundgåelse, 
som angives som et væsentligt element i det japanske sam
fund, over go-betweens, som kan være et ældre familiemed
lem, en ældre kollega eller et andet, oftest ældre, respekteret 
medlem af den gruppe, de konfliktende parter tilhører, og som 
vil udfolde mæglingsbestræbelser, og endelig til helt anderle
des kontante metoder udøvet af den japanske store, aktive og 
delvis officielt anerkendte mafia.

De tre vigtigste måder at forhandle formaliseret på, uden at 
en sag er anlagt, er conciliation (chötei), compromise (wakai) 
og arbitration (chüsai). Compromise (wakai) svarer stort set til 
retsforlig i Danmark og kan finde sted før sagsanlæg, men vil 
hyppigst finde sted, efter sag er anlagt; arbitration (chüsai) sva
rer til voldgift, hvorimod det i dag næppe er muligt i Danmark 
at finde en klar parallel til conciliation (chötei). Siden 1951 har 
formel conciliation (chötei) været kodificeret i Japan i Civil 
Conciliation Law (Minji Chötei Ho) og praktiseret af Summa
ry Courts og af og til i District Courts og High Courts.

En consiliation kommer i stand enten ved, at parterne retter 
henvendelse til retten og direkte beder om en conciliation, eller 
ved at retten, mens sagen verserer, henviser den til conciliati
on. Retsafgiften er halvt så stor, som hvis sag anlægges.

Conciliation kan defineres som en proces, hvor et offentligt 
organ står imellem parterne med henblik på at løse en civilret
lig konflikt ved hjælp af parternes fælles forståelse. Conciliati-

8. Se bl.a. Dan Fenno H enderson: Conciliation and Japanese Law, Toku- 
gaw a and M odern, Seattle/Tokyo 1965.
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on skal holdes adskilt fra forlig, hvor man i kraft af et kom
promis når frem til en løsning, som ligger mellem parternes til 
tider fra starten overdrevne standpunkter. Conciliation er sna
rere en forsoning eller fredsstiftelse, hvor parterne personligt 
har en forståelse for, at netop det resultat, som er opnået, er det 
bedste for begge. Conciliation er i princippet frivillig (dog er 
den tvungen i samtlige sager, som har med familieanliggender 
at gøre).

Conciliation Committees består af to lægmænd, som er 
udpeget blandt folk, som er respekterede og socialt set har høj 
prestige. Gennemsnitsalderen for disse er godt 60 år. Herud
over består Conciliation Committees af en dommer, som imid
lertid oftest er fraværende fra møderne og alene kender til 
sagen, hvis de to lægmænd under forløbet har ønsket at råd
føre sig med dommeren, eller når denne skal godkende det 
endelige resultat. I de to største byer, Tokyo og Osaka, vil den 
ene af de to lægmænd i dag typisk være uddannet jurist, men 
dette er ikke foreskrevet i loven. Hverken det faktum, at den 
ene (såkaldt) lægmand er jurist, eller at et resultat skal god
kendes af en dommer, er en garanti for, at resultatet hviler på 
juridisk grundlag.

Formålet med conciliation er, at parterne selv kommer til en 
løsning, hvilket de vil blive opfordret/søgt overtalt/presset til. 
Lykkes dette, vil dommeren ved godkendelse af resultatet ikke 
orientere parterne om, hvorvidt resultatet er i overensstem
melse med gældende ret. Lykkes det ikke at opnå enighed ved 
conciliation, vil sagen kunne gå videre og behandles som en 
almindeligt anlagt retssag.

En aftale indgået ved conciliation har, når den er ført til pro
tokols, samme effekt som et retsforlig og kan fuldbyrdes, men 
tvangsmidler tages sjældent i anvendelse, sandsynligvis på 
grund af aftalens frivillige karakter. Aftalen er endelig.

Forhandlinger med henblik på retsforlig (wakai) vil altid 
foregå direkte for en dommer, men vil typisk finde sted såle
des, at parterne hver for  sig finder foretræde for dommeren. 
Dommeren får herved mulighed for at foreslå parterne for
skellige løsningsmuligheder og på denne måde aktivt medvir
ke til -  måske manipulativt -  at få parterne frem til et resultat. 
Der udfoldes således fra dommerens side store bestræbelser
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for at få sagen forligt, og det er ikke usædvanligt, at sagen, selv 
om denne juridisk set er klar, udsættes i månedsvis, typisk 
med et månedligt møde, med henblik på forligsforhandling.

Også retsforlig kan indgås, uden at sag er anlagt, og vil i så 
fald komme i stand ved, at parterne er blevet enige om at søge 
en dommers hjælp, inden stilling tages til, hvorvidt sag skal 
anlægges. Lykkes dette ikke, vil parterne kunne fortsætte di
rekte i en retssag, som om sag var anlagt efter sædvanlige reg
ler.

Retsforlig kan -  ligesom de danske ditto -  fuldbyrdes på 
lige fod med domme og kan ikke appelleres.

Som andre steder i verden er voldgift (chüsai) også i Japan 
en frivillig proces forstået således, at parterne ved voldgiftsaf- 
talen både frasiger sig retten til at anlægge sag ved domstolene 
og frasiger sig retten til at afvise voldgiftsafgørelsen, som er 
endelig.

Allerede i 1920 blev adgangen til voldgift indført i den 
japanske retsplejelov, og i 1961 tilsluttede Japan sig New York- 
konventionen af 10. juni 1958 (som USA tilsluttede sig i 1970, 
Danmark i 1973, Norge i 1961 og Sverige i 1972).

I Japan formidles international voldgift af en privat organi
sation, The Japan Commercial Arbitration Association (JCCA) 
(Kokusai Shöji Chüsai Kyökai).9

Til trods for forhandlings- og mæglingssystemets store 
udbredelse er undervisning i disse emner stort set ikke-eksi- 
sterende, i alt fald ikke som led i det juridiske studium. Teori 
vedrørende japanernes retsbevidsthed (rights consciousness) 
og myten om den japanske harmoni de seneste 20 år har deri
mod været genstand for omfattende studier og litterær pro
duktion både fra japanere og udlændinge.

2.3.1 Myter og realiteter
Der er næppe mange lande, hvorom myterne er så hårdnakke
de, som Japan. Den traditionelle måde at beskrive det japanske 
samfund på, er ofte at portrættere landet som et praktisk talt

9. H enderson 1965 s. 318. En generel beskrivelse af japansk voldgiftsret 
findes i Doi: Country Report "Jap an ", i P. Sanders (ed.): International 
H andbook on Com m ercial A rbitration, 1979.
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konfliktfrit samfund, hvor confusianismens idealer om social 
harmoni og antipati mod loven er blevet tilegnet af en loyal og 
samarbejdsvillig befolkning. I litteratur om Japans retssystem
-  skrevet af såvel japanere som udlændinge -  fremhæves 
almindeligvis, at japanernes behov for harmoni er altafgøren
de og derfor årsag til den udbredte forhandlingspraksis. Rig
tigt er da også, at ønsket om harmoni eksplicit fremtræder som 
årsagen til vedtagelsen af de forskellige conciliation-love i 
første halvdel af dette århundrede. Således fremgår det af art.
2 i Cone, of Personal Affairs Act (1939): "The main object of 
conciliation lies in reaching a solution to a case based upon 
morals (dógi) and with a warm heart (onjö)".

Der er dog næppe tvivl om, at den kulturelle forklaring 
(også) er en politisk bekvem myte, anvendt af den japanske eli
te for at undertrykke konflikter. Dette kan bl.a. aflæses af den 
måde, advokat- og dommerstanden er holdt kunstigt nede på, 
samt af den holdning, den japanske regering har haft til de sta
dig højere røster, som stiller krav om øget retshjælp.

Fra de seneste år findes adskillige eksempler på, at regerin
gen ved at trække en konflikt væk fra domstolene over til ufor
mel forhandling (conciliation), hvor forhandlerne er folk med 
såvel høj alder som prestige, er med til at sikre en høj grad af 
konservatisme. Frank Upham, der som amerikansk jurist har 
studeret japansk konfliktløsning i mange år, skriver således: 
"The response of the Japanese Government to conflict that 
threatens its mode of governance is to reestablish informality 
as dominant in the structure of the conflict and thereby reassert 
influence over its direction ... The real constant.... is the strug
gle for control of the process of social change, which entails 
control over the nature and course of social conflict, which in 
turn demands legal rules and institutions that allow informali
ty in the process of conflict resolution and that encourage 
dependence on the government as a central player in that pro
cess"10.

Moderne japanske advokater med international praksis 
ynder således heller ikke harmoni-myten, men begrunder den

10. Frank Upham : Law and Social Change in Postw ar Japan, H arvard, 
Cam bridge 1987 s. 25.
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høje forligsprocent med ønsket om hurtigere og billigere sags
behandling. Ikke disto mindre tillægger samme advokater det 
netop stor betydning, at man ved forhandling ofte vil kunne nå 
til resultater, som er bedre, end hvis lovens ord blev fulgt 
strikt, hvilket imidlertid begrundes med, at en sags substans 
sjældent er sort eller hvid, og at begge eller alle de involverede 
parter ofte vil have del i ansvaret for, at en konflikt er opstået. 
Hvorvidt den udbredte forhandlingspraksis i Japan skal vur
deres som et generelt ønske om harmoni og villighed til at se 
nuancer i sagerne eller som fremtvunget af omstændigheder
ne, må således stå hen i det uvisse.

3. Sydafrika
3.1 Retssystemets opbygning
Et altafgørende karakteristikum for det sydafrikanske retssy
stem er dets tilknytning til det hvide mindretal og sameksi
stens (ikke samdrægtighed) med uofficielle "rets"håndhæven- 
de kanaler for den farvede del af befolkningen.

Dette afsnit omhandler udelukkende samspillet mellem det 
officielle retssystem og den såkaldte popular justice, opstået i 
townships og således ikke sædvaneret el.lign., som har sæde 
hos landbefolkningen.

Retsgrundlaget er en blanding af positiv lov baseret på 
romansk-hollandsk ret og Common Law. Denne blanding kal
des South African Law.11 Lovene vedtages af et parlament, 
stærkt domineret af hvide, og indtil valget i 1994 med svag 
repræsentation af "indians" og "coloured", men uden repræ
sentation af Africans. Efter valget i 1994 fik sorte afrikanere 
stemmeret og dermed adgang til parlamentet.

Ud over det officielle retsgrundlag eksisterer en omfattende 
popular justice, jfr. afsnit 3.3.

Det officielle domstolssystem er opdelt i 4 trin. Øverst Appel
late Division of the Supreme Court, der udelukkende beskæf
tiger sig med appelsager, som kommer fra Supreme Court. Der

11. D er henvises i detaljer til The Law and You: A G uide to the Law in 
South Africa, W itsw atersrand, Johannesburg 1992/93.
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næst Supreme Court, der som 1. instans beskæftiger sig med 
alvorlige forbrydelser, som kan medføre de alvorligste straffor
mer, eller sager af stor økonomisk værdi. Herudover fungerer 
retten som almindelig appelinstans for the Magistrates' Courts. 
Alle sager i Supreme Court behandles af juridisk uddannede 
dommere. Supreme Court er opdelt i 6 provinsafdelinger og 3 
lokalafdelinger.

Næstnederst befinder sig mange Magistrates' Courts med 
begrænset kompetence, idet de f.eks. kun beskæftiger sig med 
mindre alvorlige forbrydelser og civile sager. Alle sager 
behandles af såkaldte magistrates med kortere juridisk 
træning. Magistrates Courts er inddelt i criminal courts, som 
igen er underinddelt i Regional Magistrates' Courts, som har 
kompetence til at behandle større sager end den anden grup
pe, de såkaldte Ordinary (District) Magistrates' Courts. Sager, 
som voldtægt, mord eller røveri hører almindeligvis hjemme i 
Regional Magistrates' Courts. Civile sager behandles i Ordina
ry (District) Magistrates' Courts, som dog kun har kompeten
ce til at behandle mindre sager og f.eks. ikke til at behandle 
skilsmissesager. Disse behandles i Supreme Court, med min
dre parterne er sorte og foretrækker behandling i den speciel
le Black Divorce Court, hvor sagsbehandlingen er langt billi
gere end i Supreme Court. Samtlige dommere i det officielle 
retssystem var indtil 1993 hvide mænd,12

3.2 Retskulturen
Konflikten mellem sorte og hvide har været et gennemgående 
tema i Sydafrikas historie siden Det Nederlandske Ostindiske 
Kompagni i 1652 oprettede en forsyningsstation, hvor Cape 
Town nu ligger. Et andet vigtigt tema har været rivaliseringen 
mellem de afrikaans-talende boere og de engelsk-talende hvi
de.13

Modsætninger mellem briter og boere førte til flere krige, 
den sidste i 1899-1902, hvorefter det lykkedes de to parter at

12. Se D esiree H ansson: Selected Statistics on the South A frican Legal 
System , C ape Tow n SA C Y 1990 s. 312-326.

13. Ekstrakt fra redegørelse fra den danske am bassade i Sydafrika, janu ar
1994.
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blive enige om et forlig, og i 1910 blev Den sydafrikanske Uni
on dannet efter godkendelse af det britiske parlament.

Unionen bestod af de to tidligere britiske kolonier og de to 
nedkæmpede boer-republikker.

I denne proces blev den ikke-hvide befolknings interesser 
klart tilsidesat.

Indtil 1948 var Sydafrikas politiske og sociale system ikke 
væsentligt forskelligt fra det, der prægede andre britiske Com- 
monwealth-medlemmer med en europæisk befolkningsgrup
pe af nogen størrelse. Adskillelsen mellem racerne, mangelen 
på politiske rettigheder for befolkningens flertal og den ulige 
fordeling af samfundsgoderne var gennemgående træk. Det 
afrikaans-dominerede nationalistpartis (NP) valgsejr over det 
engelsk dominerede United Party i 1948 blev imidlertid en 
milepæl. Efter 1948 blev hvid politisk kontrol, raceadskillelse 
og forskelsbehandling i stadig stigende grad sat i system og 
indbygget i lovgivningen. Denne politik blev betegnet som 
apartheid, der på afrikaans betyder adskillelse.

Det var apartheidsystemets officielle og ideologiske karak
ter, som gjorde forholdet i Sydafrika enestående. Hjørnestenen 
i Sydafrikas apartheid-politik var systemet vedrørende race
klassificering, som blev indført i 1950 (Population Registration 
Act). Gennem dette system blev befolkningen inddelt i for
skellige kategorier. Det var således en persons raceklassifikati
on, som i alt væsentligt afgjorde, hvilke rettigheder og hvilken 
fremtid denne person havde.

Der blev indført en omfattende lovgivning for at begrænse 
den ikke-hvide befolknings rettigheder.

Den hvide befolkningsgruppe, som udgjorde ca. 15% af 
Sydafrikas totale befolkning, skulle have kontrol over 86% af 
landets totale territorium, inkl. alle de vigtigste industricentre 
og store dele af de bedste landbrugsjorder. De "hjemlande", 
som blev tildelt den sorte befolkning, omfattede blot 14% af 
Sydafrikas landområde. I 1992 udgjorde Sydafrikas samlede 
befolkning skønsmæssigt 38,5 mio mennesker, og territoriet er
1,2 mio km2 (noget større end Grønland). I praksis var disse 
"hjemlande" tænkt som arbejdsreservater for den hvide øko
nomi, selv om man i den officielle ideologi lagde vægt på at 
forklare, at "separate development" ville give den sorte befolk-
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ning mulighed for at nyde godt af normale politiske, økono
miske, sociale rettigheder i de områder, som var tildelt dem. 
Hovedredskaberne for denne politik var især de to love om 
jordbesiddelser (Land Acts) fra 1913 og 1936, loven om boste
der (Group Areas Acts) fra 1955, som bestemte, hvor folk skul
le bo ud fra de bestemte racekriterier, samt den såkaldte 
"Influx control"-lovgivning, herunder de forhadte paslove.

Økonomiske, sociale og demografiske realiteter bevirkede 
imidlertid, at apartheid aldrig kom til at fungere i praksis i 
Sydafrika. Til trods for lovgivningen pågik der en øget økono
misk integration af den sydafrikanske økonomi, og den sorte 
tilstrømning til det, der i teorien skulle være eksklusive hvide 
byområder, voksede blot. Det blev også i stigende grad 
erkendt, at den stive apartheidlovgivning efterhånden blev en 
hæmsko for den økonomiske og sociale udvikling.

I løbet af 1980'erne svækkedes apartheid-systemet, efter
hånden som modstanden voksede både i og uden for Sydafri
ka. Væsentlige racelove blev afskaffet eller lempet, og i 1983 
vedtog det hvide parlament Sydafrikas tredje forfatning, som 
inkorporerede farvede og asiater -  men ikke sorte -  i et nyt tre- 
kammer-parlament bestående af et "House of Assembly" med 
178 hvide medlemmer valgt af hvide vælgere, et "House of 
Representatives" med 85 farvede medlemmer valgt af farvede 
vælgere og et "House of Delegates" med 45 indiske medlem
mer valgt af indiske vælgere.

Efter vedtagelsen den 21. december 1993 af den nye (fore
løbige) forfatning (som trådte i kraft 27.4.1994), udvidedes ikke 
blot de hvide sydafrikaneres demokrati til alle landets borgere 
uanset hudfarve. Det ny system indebærer også, at det ikke 
længere er parlamentet, men forfatningen, der er suveræn. Det 
betyder bl.a., at det nye parlament ikke kan vedtage love, blot 
der er simpelt flertal for et forslag. Parlamentet skal som alle 
andre myndigheder respektere forfatningen, ikke mindst dens 
menneskerettighedsbestemmelser. Den endelige forfatning 
skal i princippet være vedtaget inden 2 år efter det nye parla
ment er trådt sammen.

Specielt om volden i Sydafrika kan siges, at der ud over 
modsætningsforholdet mellem de hvide og de farvede er man
ge modsætninger indbyrdes mellem de farvede.
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Under den tidligere forfatning var de sorte berøvet stem
meret i Sydafrika og savnede dermed en normal demokratisk 
adgang til at lufte deres utilfredshed. Apartheid-systemet be
grænsede de ikke-hvides private ejendomsret og bidrog der
med til at undergrave stabiliteten i samfundet. Hertil kom den 
frustration, der stadig følger af en rekordhøj arbejdsløshed 
samt mangelen på ordentlige faciliteter inden for bl.a. under
visning, sundhed og fritid.

Modsætningerne mellem de farvede er af såvel ideolo
gisk/politisk som etnisk art og har dybe historiske rødder. 
Hertil kommer de elendige forhold, eksempelvis herberger, 
som bl.a. rummer over hundrede tusinde mænd, som er gæste
arbejdere fra hjemlandene, og som i sig selv bærer kimen til 
voldsudbrud.

3.3 Dagens alternative konfliktløsning
På grundlag af utallige apartheidlove er de ikke-hvides rettig
heder blevet undertrykt med vold fra myndighedernes side. 
Retssystemet har medvirket til at opretholde uretfærdige love 
og har dermed nedbrudt tilliden til rettens vej som metode til 
løsning af konflikter.

Som svar herpå har den farvede befolkning gennem de sid
ste 50 år skabt forskellige informelle strukturer til på passende 
måde at håndtere konflikter og kriminalitet rundt omkring i 
townships.

I midten af 80'erne opstod i forbindelse med lempelse af 
apartheidsystemet naturligt granskning af såvel lovgrundlaget 
som retssystemet. Dette resulterede bl.a. i opdukken af hhv. 
streetlaw og People's Courts, hvoraf især People's Courts har 
været genstand for en omfattende politisk og juridisk debat.14

Hovedparten af Sydafrikas People's Courts opstod i 1985 i for
længelse af en vare-boykot, som resulterede i omfattende revol
ter. People's Courts behandlede "sigtelser" og udmålte straffe 
over for disse gemingsmænd, der opfattedes som opportunister.

Fremkomsten af People's Courts havde nær sammenhæng 
med det forhold, at det eksisterende retssystem i majoritetens 
øjne havde mistet sin legitimitet, dels på grund af uhørt lang-

14. Wilfried Schärf: People's Justice, Cape Town, 1988 s. 19-23.
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sommelig sagsbehandling, på grund af udøvere (dommere 
såvel som magistrates) af en anden race og k-lasse end hoved
parten af dem, der skulle betjenes via retssystemet, mangel på 
retshjælp og juridisk repræsentation, politibrutalitet etc.

People's Courts blev derfor en reaktion begrundet med "We 
don't believe that your structures can make justice to us, so we 
will create our own structures. In other words: our justice is 
more sensitive to the needs of township residents than your 
justice."15

Statens begrænsning af videregivelse af information om 
People's Courts vanskeliggjorde i flere år disses vilkår. Med
lemmerne blev arresteret, og reaktionerne skærpedes i takt 
med, at indflydelsen fra People's Courts voksede. Anklagerne 
mod medlemmerne omfattede landsforræderi, deltagelse i 
revolutionær strategi etc..

De grundlæggende ideer bag People's Courts var angive
ligt, at "discipline deviants by imposing sentences that would 
entail the rendering of a service -  either to the victim of their 
offence or to the community as a whole.16

Desværre udviklede People's Courts sig ikke alle steder i 
overensstemmelse med idealerne. I People's Court i Western 
Cape Town blev straffene stadig strengere og oversteg efter
hånden stort, hvad en tilsvarende forseelse ville have medført 
inden for det officielle retssystem. Det lykkedes for stadig 
færre at bevise deres uskyld. Den afgørende vanskelighed -  
som resulterede i endeligt tab af støtte fra lokalbefolkningen -  
var imidlertid, at medlemmerne af People's Courts, som for
trinsvis var yngre mennesker, begyndte at behandle ægte
skabssager og andre sager, der involverede ældre personer, og 
som sådan ansås for stridende mod gamle traditioner. Til sidst 
arresteredes alle medlemmerne, tilsyneladende til lettelse også 
for lokalbefolkningen. Andre People's Courts (f.eks. i Eastern 
Cape og Transvaal) har været drevet mere ansvarligt og i høje
re grad responderende på de behov, som det pågældende 
lokalsamfund har.

I overensstemmelse med visionerne bag People's Courts

15. Schärf 1988 s. 20.
16. Schärf 1988 s. 21.
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som passende uformelle strukturer for at løse konflikter og 
kontrollere kriminalitet opfordres beboerne til at blive med
lemmer af disse retter, hvorved afgørelserne kan træffes ud fra 
en demokratisk proces.

Kritikere over for People's Courts fremhæver for det første, 
at disse savner objektivitet og uafhængighed, og dernæst at 
der er risiko for, at de kan udvikle sig til politiske bevægelser. 
(Nogle af fortalerne erkender realiteten i disse forhold, men 
fremhæver, at reservationerne med nøjagtig samme ret kan 
anføres vedrørende retsudøvelsen inden for det officielle 
system i Sydafrika.)17

Et andet alternativ til retssystemet initieret af den velud
dannede, overvejende hvide del af befolkningen som en hjælp 
til de farvede har bestået i oprettelsen af Mediation Courts. To 
vigtige organisationer, hhv. The South African Association of 
Mediation in Family and Divorce Matters (SAAM) og Com
munity Dispute Resolution Trust (CDRT) har etableret 
mæglingscentre rundt omkring i townships med lokalt perso
nale trænet i mægling efter amerikansk inspiration som 
beskrevet i denne afhandling. Træningen blev i begyndelsen 
forestået af universitetspersonalet trænet i USA, og træningen 
er fortsat superviseret af universitetsuddannede, men ofte 
udført af mæglere, der har opbygget erfaring i de lokale 
mæglingscentre. Mæglingscentrene nyder efterhånden en høj 
grad af tillid hos lokalbefolkningen og har en succesrate på 
80%.18

CDRT frembragte på The National Legal Forum Meeting i 
november 1994 forslag til, hvilken rolle CDRT kan spille i frem
tidens Sydafrika, herunder overvejelser om samspil mellem 
det officielle retssystem og andre konfliktbehandlingsfora. I 
den forbindelse anvender CDRT betegnelsen ADR for Approp
riate Dispute Resolution (og ikke alternative).

Ud over Mediation Centers har CDRT tillige -  endnu kun i 
Johannesburg -  taget initiativ til oprettelse af lokale retshjælps- 
centre, Community Justice Centres, som er uafhængige og

17. Schärf 1988 s. 23.
18. C om m unity M ediation U pdate, N ew sletter CD R T No. 5, W itw aters- 

rand, Johannesburg dec. 1994.
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upartiske, og som har til formål at styrke lokalbefolkningens 
autonomi, og som sådan påtager sig en uddannelsesopgave. 
CDRT er et projekt under Centre for Applied Legal Studies, 
University of Witwatersrand.



Summary: 
C o n flict, D isp u te  and  M ed iatio n  
-  Resolution of Conflicts through  

N egotiation

Introduction
The subject of this thesis is the resolution of civil conflicts, i.e. 
conflicts between citizens. The focus will be on hearing in 
court and mediation out of court.

Mediation is defined as a resolution of a conflict where, with 
the permission of the parties, an impartial third party assists 
these in resolving the matters in dispute through negotiation 
in a way that is satisfactory to both parties.

With a view to comparing conflict resolutions in court and 
through mediation out of court, importance has been attached 
to types of conflicts of which the parties have the right to dis
pose and which may, therefore, be altered into dispositive legal 
disputes. The analyses focus on those involved in the process: 
the influence of judges, mediators and the parties on the pro
cess.

The subject has been chosen firstly  because the law changes 
concurrently with changes in society; however, this has only to 
a limited extent had an impact on the process of law.

Secondly, a large part of the work of members of the legal 
profession concerns resolution of conflicts; however, neither 
conflict theory nor theories on different forms of resolution of 
conflicts currently constitute a part of law studies.

T hirdly, there is a tendency of the courts playing an ever 
smaller direct role in the decision processes of society and it is 
hardly realistic (any longer) to entertain the idea of a single
column conflict resolution model.

Fourthly, the appearance of various conflict resolution
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forums has brought into focus the diversified legal basis em
ployed by these forums for resolving conflicts.

Fifthly, resolution of civil conflicts is interesting from a legal 
policy point of view as developments in the field of resolution 
of civil conflicts bring into question the basic functions of the 
legal system.

Sixthly, and finally, investigations of mediation, also in an 
international perspective, result in the universality of law 
being brought into question.

The objects of the thesis are:
*) to examine the resolution of conflicts through mediation 

and before the courts and place these forms of conflict resolu
tion in a historical context,

*) to analyse the connection between the form of conflict 
resolution, the technique employed for resolving conflicts, and 
a definition of the term conflict,

*) to describe the preconditions for and implications of con
flict resolution for those involved in the process, and

*) to indicate possible legal and social consequences of a 
direct or indirect toning down of the role of courts of law. 

These objects are based on the following assumptions:
*) that conflicts always exist;
*) that conflicts cannot be removed without disregarding 

progress, freedom or democracy.
*) that many of us are "illiterates" when it comes to confli

cts,
*) and that possessing knowledge of conflicts is possessing 

knowledge of life, human beings and society.
The objects of the thesis are, furthermore, based on the 

assumption that a forum established to resolve conflicts cannot 
be regarded as an "empty form" in which a given conflict may 
be dealt with. Consequently that the forums must have a con
tent and it must, therefore, be expected that a kind of philos
ophy of life or conception of mankind has been incorporated in 
the various forums concerned with the resolution of conflicts.

The thesis is divided into five parts following two theoreti
cal chapters and followed by an appendix as well as supple
ments.
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Chapter 1:
Delimitation and Method
Taking up a non-legal subject such as mediation and compa
ring it with a legal subject such as the courts of law, will neces
sarily give rise to considerations as regards method.

On the basis of these elements, resolution of civil conflicts 
reflects both personal and structural choices as well as it shows 
the dynamics of the social systems.

This chapter discusses why resolution of civil conflicts is 
viewed in this thesis from four perspectives. From the regulati
ve perspective , both hearing in court and mediation are consi
dered out of their institutional context and the procedure may 
be described from a purely technical point of view. This per
spective, therefore, makes it possible to describe the principles 
underlying the two forms of conflict resolution.

The anthropological perspective includes the context. This 
makes it possible to discuss partly the context in which confli
cts arise, partly the formal and informal social units, the so-cal
led semi-autonomous space, in which rules are formed for dea
ling with conflicts that have arisen. By determining the themes 
of various forms of semi-autonomous space, attention is 
drawn to the c hoice - not just the theoretical possibility of cho
ice, but the actual exercise of choice - which anybody who is a 
party to a conflict must make regarding the question of how to 
deal with the conflict.

The third perspective, which is of a macro-sociological natu
re, brings into focus the question whether less use of courts of 
law reduces their function of preserving order and thereby 
gives way to relativism that may result in normative chaos, 
possibly the dissolution of society. When the issue is conside
red from a micro-sociological perspective, importance is atta
ched to the interaction between those involved, i.e. between 
the parties and attorneys, if any, as well as the judge and medi
ator.

The fourth perspective is necessitated by the thesis that 
resolution of a conflict is a form with content and, therefore, 
this perspective analyses, on a philosophical basis, the values 
which may in the individual instance motivate the choice of a 
forum.
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Finally, this chapter contains a discussion related to this the
sis of the relationship between positivism, hermeneutics and 
critical theory.

Chapter 2:
Parameters of Analysis in the Process
Hearing in court and mediation apparently have different 
aims: hearing in court aims at the product and mediation aims 
at the process. Therefore, it is necessary to introduce an ideal 
for resolution of conflicts which can constitute the basis on 
which the two practical forms of resolution of conflicts can 
take place.
This ideal involves five criteria and only when all of these have 
been met can resolution of a conflict be said to have been suc
cessful: (1) fulfilment of
expectations, (2) satisfaction of needs, (3) preservation or re
establishment of relations, (4) joint responsibility, and (5) mea
ningfulness.

Thus, importance is attached to the "inner" reality of the 
parties when determining whether a conflict has been resol
ved satisfactorily. The inner satisfaction is of importance both 
as regards the implications for the future and as regards soci
al implications, because the inner satisfaction contributes to 
prevention of other inappropriate ways of dealing with confli
cts. The framework for resolving conflicts can, furthermore, 
contribute to impeding or facilitating the process for the par
ties.

Furthermore, this chapter introduces concepts which will be 
discussed throughout the thesis. Thus, an "expert" is traditio
nally defined as a person who acts on the basis of analyti
cal/rational decisions in fields in which he/she posesses spe
cial knowledge. According to this definition of an expert, ana
lysis and rationality are raised to constituting ways of functio
ning that are more important than experience and intuition. 
The function of the mediator and the judge is analysed in the 
light of this definition of an expert.

The expert concept is not, however, only a question of a role, 
but it is also a question of the method employed by the expert.



Summary 499

The tool of negotiation will be introduced for an analysis of 
this method.

A central element in the distinction between hearing in 
court and mediation is the objective of the method employed 
in court of reaching a correct decision that may, at times, res
emble a simple deduction on the basis of objective, given rules 
of law without any evaluative decision being reached by the 
judge. The decision may, as such, appear not only to be a cor
rect but also a true and fair decision. The method of the medi
ator is, on the other hand, related to the hermeneutic under
standing of the importance of the story told and, thus, the sub
jective element. The relationship between the truth and the 
narrative element will, therefore, be of importance in an analy
sis of the two forms of conflict resolution.

Finally, both hearing in court and mediation include an ele
ment of exchange of information. The exchange will be condi
tional upon the relation between those involved in the process 
and will be characterised by the extent to which, for instance, 
a balance of power exists between them.

In the court procedure, the judge is empowered to define 
what is relevant and what is irrelevant and the judge, therefo
re, has the power to make the party questioned an object of the 
process inherent in the legal method. The communicative pro
cess of mediation has, on the other hand, the objective of being 
a genuine dialogue where no one person expresses or posses
ses the only truth. The objective of the communicative process 
is to reach an increasingly larger awareness of the truth in a 
mutual act of creation. The dialogue that results from commu
nication between those involved means that nobody can redu
ce either himself or the other party to an object of the process. 
Those involved must participate as subjects and must show 
responsibility.

The degree of communication will, therefore, be taken up 
for discussion throughout the thesis.
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Resolution of Civil Conflicts as a Process 

Chapter 3:
Historical Account of Participation of Experts and 
Laymen in the Resolution of Conflicts
This chapter gives a historical perspective. The chapter descri
bes the changing content of the institution of mediation as well 
as its relation to the legal system since the establishment of 
conciliation boards in 1795, the gradual breakdown of these, 
and the mediation taking place today within the auspices of 
courts of law. The purpose of this is to describe the historical 
framework of developments and to relate this framework to the 
content on the basis of the parameters presented in Chapter 2.

It is concluded that now, 200 years later, we are beginning to 
appreciate a number of the qualities that were characteristic of 
conciliation boards in 1795 such as mediation through perso
nal participation rather than representation; focus on agree
ment via the process rather than focus on the product.

Chapter 4:
Present-Day Hearing in Court and Mediation
This chapter gives a present-day perspective. The focus is on 
the differences in procedure, i.e. the framework of the process 
of resolving conflicts when disputes and conflicts are settled in 
courts of law and through mediation out of court, respectively. 
The description will be based on the typical proceedings in a 
court of law and the typical proceedings in the case of media
tion out of court. There is a certain anomaly in describing the 
mediation process on the basis of the role of the mediator as 
the main characteristic of mediation is the conspicuous role of 
the mediating parties. A description of the procedure in a court 
of law on the basis of the role of the judge is fully in accordan
ce with the ideology of courts of law, however.

On the other hand, the description is not based on the defi
nition of legal traditions as the focus is not on solutions or legal 
aspects but on the process. This method is necessary because a

Part I:
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comparison is made between a phenomenon taking place in 
court and a phenomenon taking place out of court. At the same 
time, this method makes it possible to render visible the com
munication concept, which has a conspicuous role in the ideal 
for resolution of conflicts.

It is concluded that a decisive difference in the process is f ir 
stly those involved, i.e. whether the parties themselves or pro
fessionals take the leading parts. Furthermore, as far as the 
court model is concerned, attention is drawn to the discrepan
cy between the written account, in this case the description 
contained in the Administration of Justice Act of the partici
pation of the parties, and the actual participation of the par
ties.

The other decisive difference is whether those involved are 
regarded as constituting part of a context or not and how this 
influences the communication between them.

Chapter 5:
The Tool of the Negotiator
Any kind of resolution of conflicts mentioned in this thesis 
contains elements of negotiation. Mediation is one form, a hea
ring in court is another. In both of these instances, a third par
ty becomes involved with a view to the settlement of a diffe
rence of opinion. Furthermore, it must be expected that a col
lapse of negotiations direct between the parties has preceded 
the intervention of the third party.

This chapter describes various negotiation techniques and 
styles. These techniques have been described independently of 
the general objectives in order to impart knowledge to the rea
der of negotiation as a tool available to the mediator, judge and 
attorney. This also makes it possible to assess the value of the 
content hidden behind the form, which will be taken up later 
in the thesis.

An account is given of three distinct and separate negotiati
on strategies: the competitive strategy, characterised by the par
ties having a winner/ loser position and the subject-matter 
being a known quantity (a fixed pie). Therefore, the negotiator 
focuses on the aspect of distribution and regards the other par-
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ty as an opponent. This negotiation strategy constitutes one 
end of the scale.

The basis of the co-operative negotiator is also the distributi
on of a known quantity but as opposed to the competitive 
negotiator he seeks to approach the other party and to estab
lish a joint basis for negotiation. Both of these strategies are 
based on and maintain the claims of the parties.

The problem-solving strategy is employed in an integrative 
context that exists when the interests of the parties are not in 
direct conflict and it is possible to enter into agreements where 
the satisfaction of one party will not invariably lead to the dis
satisfaction of the other party. Instead of the sharing of a 
known quantity, this strategy presupposes that the parties con
duct themselves in a problem-solving manner, i.e. that they 
enlarge the pie with a view to reaching mutually satisfactory 
solutions. This strategy consists in jointly identifying interests 
and needs developing creative solutions in order to meet these. 
This negotiation strategy constitutes the other end of the scale.

Chapter 6:
The Role of the Negotiator
This chapter illustrates the correlation between those involved,
i.e. the judge, the attorney and the mediator as well as negoti
ation as a tool in the process. This gives a description centering 
on content which often has, in addition to the problem of effi
ciency, an ethical dimension reflected in a strong ethical confli
ct of interests between representatives of the two ends of the 
scales. The discussion of ethics is based on American conditi
ons and is extended by including Danish conditions.

Finally, the chapter contains a discussion of possible differen
ces as regards the concept of neutrality when linking the demand 
for neutrality with the role of mediator and judge, respectively.

Chapter 7:
Conflicts and Disputes
This chapter describes the basis for resolution of conflicts, viz. 
disputes. For lack of source material in law, the description is
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primarily based on literature from other disciplines. Hereafter 
the following definition is given of a conflict: the disagreement 
in its entirety between two (or more) parties, irrespective of the 
cause and irrespective of whether the disagreement has been 
expressed or not (i.e. the conflict can also involve interpersonal 
elements which must, however, be known or acknowledged 
by the party or parties involved). The concept 'dispute' is here
after reserved for a conflict that has been defined in law, i.e. it 
must be phrased in legal terms and legally irrelevant factors 
must have been removed. In accordance with this distinction, 
conflict resolution is defined as processes where the conflict 
has been resolved not only at the external level but where this 
solution is accompanied by an understanding of both the 
background for the conflict and the contents of the resolution 
and thereby also an acceptance of this resolution. This means 
that the resolution of a conflict becomes an internalisation of 
the process and the resolution will not only formally be a final 
conclusion to the conflict, but also a real conclusion as upon 
internalisation the conflict dissolves. In this form the resoluti
on of a conflict will resemble the ideal conflict resolution des
cribed in Chapter 2.

The process differs from the settlement of a dispute in court 
where an understanding or acceptance of the decision or jud
gment is not a relevant element and where the coercive mea
sures of the legal system may be employed in the event of non- 
observance.

Part II: 
Resolution of Conflicts within the Legal 

System
Chapter 8:
Developments in the Pattern of Conflict Resolution
-  seen from the Immediate Legal Environment
As this thesis is based on the assumption that there has been a 
development in the pattern of conflict resolution, including the
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direct use of courts of law, this chapter examines, by means of 
statistical information, the correctness of this assumption. A 
reduction in the number of cases heard at civil courts of law is 
demonstrated. It is not possible, however, formally to show 
that the cases which are no longer heard within the legal 
system are now settled by means of alternative methods for 
resolving conflicts. Such a development can only be conside
red as a probability.

Based on "the immediate legal environment", an attempt is 
made to describe the reasons for the reduction in the number 
of cases heard at ordinary courts of law, including changes in 
legislation, the long time it takes before a case is finalized, and 
increased costs by way of both court fees and attorney's fees.

The chapter also discusses developments from the perspe
ctive of stability of the law and the possible distortion of com
petition between the ordinary courts of law and the arbitration 
system which may be caused by, among other things, the fact 
that judges in the public sector are also able to function as pri
vate arbitrators.

Chapter 9:
Alternative Conflict Resolution in an International 
Perspective
Within the field of alternative conflict resolution, the USA is 
the leading country, for better or for worse and the USA cons
titutes together with Norway, to which Denmark as a Scandi
navian country feels closely related, a strong source of inspira
tion. This chapter describes developments in these two coun
tries as regards alternative conflict resolution and how this 
field is related to the official legal system. In an appendix a 
description is given of circumstances in Japan and South Afri
ca, respectively.
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Practical Resolution of Conflicts
Chapters 10 to 12 contain the part of the thesis which has a pra
ctical orientation. Chapter 10 examines a matrimonial case and 
its alternative. Chapter 11 examines a case relating to housing 
law and its alternative. Both chapters start with an examinati
on of the legal basis for resolution of the disputes in question. 
Thereafter alternative conflict resolution actually taking place 
within the fields is described and analysed.

It is concluded that mediation in matrimonial cases is char
acterised by feelings being the most important element and by 
the fact that the conflict has not been resolved until the emoti
onal filter has given way to (a certain) harmony. In cases rela
ting to housing law, on the other hand, the need for an accep
table everyday life is the most important element. Therefore, a 
resolution of the conflict is within reach when the prospect of 
an acceptable everyday life is in sight and here the feelings of 
the parties play a less important role. This difference affects the 
mediation process and emphazises the very point of mediati
on, which is being aware which of these factors are the most 
important and in each case making sufficient allowance for 
such factors.

Chapter 12 of the practical part deals with the question of 
which cases may be settled through mediation. Examples are 
given from different areas. In addition to this, criteria for medi
ation are listed and it is concluded that the subject-matter of the 
conflict is not decisive. On the other hand, the subjective cir
cumstances of the parties are a precondition for mediation 
taking place at all and leading to a successful result. The often 
made claim that questions of principle are not suitable for 
mediation is thus repudiated on the ground that a matter is 
only a question of principle because the parties have made it 
into one.

Part III:
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Motives for and Consequences 
of Choice of Forum for the Resolution of 

Conflicts
This part takes the consequence of the claim made in the thesis 
and deems the assumption that conflicts can objectively be 
matched by resolution of conflicts fictitious. On the contrary, 
conflicts are regarded as social structures formed by the parti
cipants, including the third parties whom the parties approa
ch. A conflict therefore arises in the light of the form of resolu
tion of the conflict that may be used and the participants can 
choose to change the definition of a conflict so that both proce
dure and form may be changed. Thus, this part seeks to place 
conflicts and resolution of conflicts in a social context.

Chapter 13:
Mediation in a Context
The purpose of this chapter is to analyse the interrelation betw
een various opinions on the meaning of voluntariness/con
sensus and the implications of the recruitment of mediators 
and the organisational model. It is concluded that, organisati
onally, the institution of mediation may be divided into three 
forms: One form the general purpose of which is to function as 
an alternative to the courts of law because these are not suffi
ciently efficient and the general purpose of which is thus adap
tation to the prevalent institutional structure; a second form 
the main purpose of which is social transformation and the 
return of conflicts from the public system to the population 
and which has as its widest criterion the strategic use by the 
individual of the institution of mediation. Finally, there is a 
form which focuses on personal growth and development with 
a view to affording strength to the individual human being 
(empowering) and allowing people to obtain greater control of 
their lives. This form is apparently indifferent to purposes bey
ond instrumental ones and as such appears to be apolitical.

The organisational models are related to the degree of 
voluntariness deemed necessary in connection with mediati

Part IV:
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on. Thus, it is not a condition for all forms of mediation that 
participation in mediation should be voluntary and at times it 
is not clear what the consequences of refusal of participation in 
mediation will be. The difference between the various models, 
therefore, concerns this re-definition of the joint symbol of 
"voluntariness".

Also the recruitment of mediators has - in particular on the 
basis of the experience gained in the USA - shown a tendency 
of involving colliding interests. Thus, it may, for instance, be 
difficult to combine the demand for neutrality with the wish 
for local affiliation, as local affiliation may involve commit
ment to very specific values.

Chapter 14:
Mediation and Social Theories
From the perspective of social theory, a development within 
the institution of mediation challenges the legal system as it 
questions the extent to which the courts will (continue to) be 
capable of performing the function of order which is the legiti
macy of the system. The question is discussed from various 
angles of social theory with the purpose of illustrating the soci
al position of the institution of mediation. The assumption of a 
definite concept of law is implicit in this discussion.

It is established that a concept of law has been chosen in the 
thesis which is based on a common legal opinion of current 
law as something stable and unam
biguous. It is stated that the reason for the choice is partly pra
ctical as the concept is easily recognizable, partly normative as 
the law traditionally implies a possibility of securing impor
tant social rights and other rights. Finally, a possible - and 
necessary - dialogue between the sociology of law and juris
prudence on a common concept of law within the two disci
plines is promoted.

Finally, the chapter contains a discussion based on the view 
that both the institution of mediation and the courts of law 
may be regarded as "systems". Hereafter the mutual dialectics 
between the two systems are discussed and the viability of the 
systems is considered. The so-called "feedback theory" em
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phasizes the nature of law as an open and dynamic system 
where the interaction between the legal system, the political 
system and the economic system is emphasized as well as the 
interaction that may exist between values of society that do not 
belong to the systems mentioned and the legal system.

Chapter 15:
The Conscious Choice of a Forum for Resolving 
Conflicts
According to hermeneutics, taking the life of people and their 
subjective views of the social world as a starting point is the 
key to understanding social actions and sequences of events. 
According to this method, an exhaustive understanding of 
social sequences of events can be achived by interpreting and 
combining into a meaningful whole what is already to be 
found in the consciousness of people as the social world equals 
the entirety of the experience of the social world to be found in 
the consciousness of its individual participants. Thus, the part
icipant angle becomes the relevant method of approach. The 
object of the investigation is limited to the norms, attitudes, 
etc. that are already to be found in the consciousness of peop
le, i.e. the manifest norms.

In accordance with the above, what is seen as decisive for 
the choice of form of conflict resolution is the opinion held by 
the individual user as regards the legal system and its efficien
cy, fairness, etc. This is not necessarily related to the question 
of whether the user is actually aware that he or she can make 
a choice. The participant angle is centered on the potential user 
who may be a private citizen or an enterprise. Also the opini
ons held by attorneys as regards the efficiency, etc. of the legal 
system will influence the use of this forum, however. The user 
angle is, therefore, assumed to include both the private citizen, 
the enterprise and the attorney as the latter also constitutes the 
lowest instance of the system in the attorney's capacity as a 
link between the legal system and the citizen.

As far as attorneys are concerned, it is concluded that what 
is often decisive for legal proceedings being instituted is not 
whether the client has a justified claim but whether the case
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can, for both the client and the attorney, from a cost point of 
view bear legal proceedings. Therefore, the issue is brought up 
whether, as part of international (Western) developments, 
Danish attorneys are today more concerned with the business 
aspect than with principles of justice.

In general, as regards the "values of Danes", reference is 
made to a survey which concludes, among other things, that 
the population as a whole (still) has quite high ethics, but 
(now) there is not only one standard of ethics but several and, 
therefore, Danish society is a pluralistic society. The question 
is, therefore, whether there are common values that can cons
titute a link between these various standards of ethics. It is 
endeavoured to answer the question with a demand for a 
general standard of ethics. Danish social scientists and philos
ophers claim that agreement on the dialogue as a means of fin
ding common values is decisive. This common value is hereaf
ter called a standard of ethics in negotiations which is seen as 
the form of conflict resolution of the completely rationalised 
human being. Hereafter a very decisive question arises, viz. 
what are the constituent parts of the point of reference of rati
onality? The following chapter endeavours to provide an 
answer to this question.

Chapter 16:
Conception of Mankind, Conflicts and Resolution of 
Conflicts
This chapter seeks to uncover roots and nuances in the under
lying, latent values on the basis of a thesis to the effect that the 
conception of the legal system is determined by the conception 
of society and that the conception of society emanates from the 
conception of mankind. The background for the chapter is nor
mative as the establishment of procedures for the resolution of 
conflicts based on negotiation and consensus seems decisive 
from an idealistic point of view, but from a realistic point of 
view must depend on what the consensus concerns. The con
sensus aimed at must be combined with a philosophy of life 
which is not explicit (cf. for instance Habermas). If the indivi
dual is to an ever increasing extent in control of the instituti
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ons, he must also assume responsibility for not only the way in 
which this control is exercised, but also for the implicit values 
which are reflected.

Consequently, this chapter seeks to discuss the latent level, 
the unconscious part of the system or the culture. The purpose 
is to uncover possible connections between the definition of 
conflict, choice of a form of conflict resolution and underlying 
cultural factors.

The first part of the chapter gives a historical account of the 
conception of mankind and, among other things, the view of 
man in relation to man, nature and God. Roughly, the concep
tion of mankind may be divided into two categories: those, 
who could collectively be called humanist-Marxists, who 
regard men and women as unfree because "evil is an objective 
twisting of subjective goodness", and the second group, which 
could be called the Freud-conservatives, who regard men and 
women as unfree because "goodness is an objective control of 
subjective evil".

Furthermore, this chapter gives an account of the separation 
of spirit, reason and emotions which has throughout the histo
ry of the West resulted in an attempt at understanding man 
solely on the basis of man himself and not as a relational being.

If, on the other hand, we assume that there is a connection 
not only between one individual and the Other, between man 
and nature, but also within the individual human being, a 
"correct" decision will not be correct if it is felt to be wrong. 
Being in the body is a precondition for feeling the space of cla
rity or inner wisdom on which the individual may rely and 
which according to the assumption of the author is to be found 
in all human beings although it may not be accessible.

The views are hereafter exemplified by two fundamentally 
different forms of conflict resolution each of them based on dif
ferent concepts of conflict in which the conception of human 
beings as either relational or as individuals to be understood 
only in terms of themselves is inherent. Gandhi's doctrine of 
conflict and the authoritative settlement of conflicts known 
from the legal system are examples of these two forms of con
flict resolution.



Part V: 
Concluding Discussion

Chapter 17:
Confrontation with the Parameters Presented
This chapter contains a final confrontation with the parameters 
that were presented in Chapter 2.

The legal concept of truth is thus discussed, among other 
things, with examples from the law of evidence which is 
historically based on the assumption that what cannot be pro
ved is regarded as non-existent (quod non apparet, esse non 
videtur). The need for objectivization is furthermore illustrated 
by the endeavours made in recent years to automatize the 
administration of justice which necessitates a very high degree 
of independence of context.

Furthermore, the chapter discusses the element of power in 
the dialogue the focus being not on structural, but on personal 
power. On the assumption that there is some form of power in 
all relations, the decisive factor is how the power is exercised. 
Based on Paul Ricoeur's love struggle, an illustration is provi
ded of how the impersonification or the fact that the interlocu
tor is made an object of the aim of the speaker removes the 
interlocutor from the truth rather than bringing him closer as 
the "truth" hereby offered is an illusion. On the other hand, 
dialogue as a love struggle concerns a struggle/or truth against 
both a person's own self-delusion and the common delusion. 
The dialogue in which the existence of each party is confronted 
both with his "own truth" and the truth of the other party 
becomes a mutual act of creation which means that both parti
es participate as subjects and this presupposes that both the 
speaker and the other party are taken into account. None of the 
parties can ignore the other party or reduce the other party to 
himself.

Now the concept 'expert' is discussed on the one hand on 
the basis of the traditional expert concept according to which 
an expert is a person who acts on the basis of analytical/ratio
nal decisions in fields in which he/she posesses special know
ledge and on the other hand on the basis of the love struggle.
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It is concluded that these two forms of production of know
ledge are based on fundamentally different epistemological 
opinions of a tabula rasa which is to be filled with knowledge 
or one which is "muddled" and which is to be cleared or clari
fied in order thereby to become aware of the wisdom that the 
individual possesses. The problem is seen in the context of a 
hierarchic and a non-hierarchic epistemology and is illustrated 
through juxtaposition of Christian and Buddhistic epistemolo
gy-

In the light of this, two paradigms are hereafter presented 
for the resolution of conflicts characterizing the traditional, 
authoritative form and the new alternative form, respectively.

By way of conclusion, perspectives as regards mediation 
and courts of law are discussed. It is concluded firstly  that the 
court system must be accepted as an indispensable force of law 
and order which secures a minimum of harmony. Furthermo
re, it is stated that it is not possible to integrate the new para
digm within the existing framework of the court system as this 
presupposes the existence of mobility in equal measure for the 
party making use of the system as well as for the party admi
nistering justice.

In continuation of the feedback theory it is advocated inste
ad that the court system should to a certain extent integrate 
some of the elements that were positive and thus attractive in 
the alternative conflict resolution model; for instance, a higher 
degree of participation in decision making for the parties as 
regards both form, procedure and content.

If the main objective of the alternatives offered is to be seen 
not only as a wish to reduce the number of cases and otherwi
se preserve state control, but as a serious wish of offering alter
native forms of conflict resolution, the underlying paradigms 
must be acknowledged and the necessary education and trai
ning must be a precondition. Only in this way can a bulwark 
be established against relativism and random use of power 
when the guarantees of stability of the law that have existed so 
far are removed.



Bilag 1

Spørgeskemaundersøgelse
I foråret 1991 foranstaltedes en spørgeskemaundersøgelse til 
26 offentlige, halvoffentlige eller private konfliktløsningsfora. 
Den direkte anledning til henvendelsen var en opfordring til at 
holde oplæg, bl.a. omhandlende de stillede spørgsmål på The 
International Symposium on Civil Justice in the Era o f Globalizatio- 
m Tokyo, Japan i august 1992.

De adspurgte fora blev udvalgt med henblik på at give fin
gerpeg om konfliktbehandling samt sagstallets udvikling. 
Undersøgelsen prætenderer ikke at være repræsentativ.

De adspurgte var følgende:

Vestre Landsret 
Østre Landsret 
Københavns Byret 
Sø- og Handelsretten 
Arbejdsretten 
Københavns Skifteret 
Landsskatteretten 
Retten i Aarhus 
Retten i Ringkøbing 
Retten i Ribe 
Forligsinstitutionen 
Amtsrådsforeningen 
Københavns Amt

Århus Amt 
Ringkøbing Amt 
Ribe Amt
Pengeinstitutankenævnet 
Ankenævnet for Forsikring 
Ankenævnet for Murerfaget 
Miljøankenævnet 
De danske Landboforeninger 
Nordfyns Landboforening 
Møns Landboforening 
Ligestillingsrådet 
Forsikringsselskabet Topsikring 
Hafnia Haand-i-Haand

Henvendelsen blev besvaret af alle adspurgte institutioner, 
idet visse dog undlod at besvare nogle af de stillede spørgs
mål, enten fordi aktiviteten ved de pågældende fora ikke lod 
sig omfatte af spørgsmålene, eller fordi institutionerne ikke
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besad det nødvendige materiale til at besvare de stillede 
spørgsmål.
Spørgeskemaet gengives nedenfor.

Sendes til:
Retsvidenskabeligt Inst. 
att. Lektor Vibeke Vindeløv 
Studiestræde 6,
1455 Kbh. K.

Anvendelse af forhandling ved konfliktløsning

Institutionens navn:

1.

Hvor mange sager behandles årligt 
(evt. anslået antal)?
Evt. sager inddelt efter emne:

em ne......................................  an ta l.....
em ne......................................
em ne......................................  "
em ne......................................
em ne......................................

2. Søges konflikter løst ved forhandling? ja .....  nej.......
Hvis ja, sker dette særligt i bestemte typer sager? 
em ne......................................
em ne......................................
em ne......................................
em ne......................................

3. Hvem træffer bestemmelse om, hvorvidt forhandling skal 
søges anvendt (f.eks. dommer, sagsbehandler, evt. centralt)?

Efter hvilke kriterier foretages en evt. selektion (f.eks. 
efter emne, værdi, parter )?............................ 1989 1990

1989 1990

1989 1990
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4. Hvor mange sager blev løst ved forhandling?.........................
evt. inddelt efter emne: 1989 1990

em ne......................................  an ta l...................................................
em ne......................................  " ...................................................
em ne......................................  " ...................................................
em ne......................................  " ....................................................
em ne......................................  " ....................................................

Hvor mange møder anvendtes, inden sagen forligtes (gen
nemsnit)? .......
Anvendte antal timer ( gennemsnit) ? ............

5. Dersom sagerne ikke blev løst ved forhandling, blev disse 
da henvist til andet forum? ja..........nej............
Hvis ja, angiv da forumets a rt? ..........................
Hvis nej, hvorledes behandledes sagen da (f.eks. afgørelse,
afvisning)...................................................
Dersom sagerne afgøres (f.eks.ved dom), bliver afgørelsen 
da truffet af den (de) samme person(er), som søgte sagen
løst ved forhandling? ja................. nej..............
Hvis nej, hvem afgør da sagen?...........................

6. Er der af og til mere end to parter? ja ......  nej.......

7. Hvem indhenter de til sagens afgørelse nødvendige oplys
ninger (f.eks. parterne, forhandlerne)?.....................

8. Forhandles der til tider separat med parterne før de kon
fronteres? ja ..........  nej..........

9. Er forhandlingerne skriftlige........, mundtlige......... ?
Dersom forhandlingerne er mundtlige, er de da offentligt 
tilgængelige? ja ......... nej..........
Hvis ja, hvor ofte er andre end parterne til stede (anslå
et)? Hver gang.... ofte....... sjældent....... a ld rig .......

10.Hvem (evt. flere) forestår forhandlingerne (f.eks. dommer, 
sagsbehandler)?.............................................
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Forhandlerens(ernes) kvalifikationer (uddannelse, ancienni
tet, speciel træning i forhandling etc.)?......................................
.............................................................. Kan advokat benyttes ved
forhandling? j a .......nej.......  i bekræftende fald, hvor ofte
er det da tilfældet?
Hver gang........o fte ....... sjældent......... aldrig.......
Kan parterne anvende anden bisidder end advokat?
ja ..........nej.............
Hvis ja, da hvem?..........

11.Er en forhandling uformel, eller stilles der processuelle 
krav? uform el.............  proc. k ra v ..................
Dersom procedurekrav stilles, da hvilke?................

12.Kan en forhandlingsløsning tænkes, som afviger fra retlige 
normer (regler, sædvanlig praksis)? ja ....... nej........
Hvis ja, da ofte............. sjæ ldent................... ?
Gøres parterne bekendt med, at løsningen ikke er i overens
stemmelse med "gældende ret"? j a .........n e j...........

13.Evt andre kommentarer af betydning:

Tak for hjælpen!
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Advokatinterview
I løbet af 1994 og foråret 1995 blev i alt 6 advokater, 2 kvinder 
og 4 mænd, interviewet. Interviewene var i gennemsnit af 1 
times varighed. Advokatvirksomhederne var alle beliggende i 
københavnsområdet og var i øvrigt af forskellig størrelse og 
med hovedvægten på forskellige emneområder.

Den kvalitative metodik, som anvendtes, var opbygget såle
des, at interviewpersonerne blev opfattet som eksperter på 
deres område. Dialogformen tillod herefter, at intervieweren 
og de interviewede sammen kunne eksplorere viden om 
emnet.1 Interviewene er derfor eksplorative og gør ikke krav 
på at være repræsentative.

De spørgsmål, hvorom samtalen koncentrerede sig, er gen
givet nedenfor.

1. Hvilken type sager har du?
2. Hvor længe har du været advokat?

Nedgang i sags tal:
3. Har du nogle ideer om, hvorfor der er nedgang i sagstal 

ved domstolene?
4. Har du selv haft nedgang i sagstal?
5. Fører du flere/færre sager ved domstolene end tidligere?
6. Hvad er afgørende for dig mht., hvornår du anbefaler en 

klient at anlægge sag?
7. Søger du at undgå sagsanlæg? Bestemte sagstyper?

Forhandling:
8. Hvor ofte forhandler du som led i din advokatvirksomhed?
9. Når du forhandler på klientens vegne, har du da planlagt
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noget inden forhandlingen (taktik, forhold til klienten/ 
modparten, målet med forhandlingen)?

10. Instruerer du din klient inden forhandlingen?
Må klienten medvirke, eller vil du føre ordet?

11. Kan du lide at være hård i forhandling? En "good fight"?
12. Er det vigtigt for dig at vinde?
13. Er der ting, du ikke vil bryde dig om at gøre i forhandling?
14. Kender du nogen, der forhandler sådan?

Vil du opfatte dem som effektive forhandlere?
15. Hvordan vil du karakterisere en effektiv forhandler?
16. Kan du selv finde det nødvendigt at lyve om fakta i en for

handling?
At tilbageholde information? Hvor er grænsen?

17. Har du oplevet uoverensstemmelse mellem, hvad du og 
klienten vil?
Hvad gør du?

18. Hvad vil du anse som acceptabelt/uacceptabelt for advo
katadfærd?

19. Hvad synes du om vore etiske standarder for advokatad
færd?

20. Betyder det noget for dig, om modpartens advokat er kvin
de eller mand?

21. Er der forskel på den måde, kvinder og mænd forhandler 
på?

22. Hvem vil du helst forhandle med, mand eller kvinde? 

Forligsforhandling:
23. Hvordan ser du på forligsforhandlinger ved domstolene?
24. Hvordan synes du generelt, dommere fungerer som for- 

ligsforhandlere?
25. Føler du dig frit stillet af dommeren mht. at indgå forlig? 

Hvis nej, hvorfor ikke?

Voldgift:
26. Hvor ofte anvender du voldgift? Hvorfor/hvorfor ikke?
27. Har du selv fungeret som voldgiftsdommer?
28. Hvad synes du om dommere som voldgiftsdommere?
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Mægling:
29. Har du hørt om det nye fænomen, mægling eller mediation?
30. Hvad ved du om det?
31. Er det noget, du kunne tænke dig at anvende? hvorfor 

/hvorfor ikke?

Generelt:
32. I dit advokatjob: Hvad anser du for dit overordnede mål 

med dit arbejde? (eks. klientens interesser, lovens ord, ret
færdighed, omsorg for klient og modpart)?

33. Hvad er "retfærdigt" for dig?
34. Hvis du skulle vælge mellem "at pleje ret" og "pleje klien

ter", hvad ville du så vælge?

1 Se bl.a. Steiner Kvale: The Q ualitative Research Interview : A Pheno
m enological and a H erm eneutical M ode of U nderstanding, Journal of 
P henom enological Psychology, 1983 Vol. 14 s. 171-196 og sam m e: Ten 
Standard O bjections to Q ualitative Research Interview s, Journal of 
Phenom enological Psychology, 1994.
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Observationer under retsmøder
I løbet af 1990 deltog jeg med retspræsidentens tilladelse som 
observatør i i alt 10 retsmøder i Københavns Byret med 3 for
skellige dommere.

Møderne, som var hhv. § 355-møder og domsforhandling, og 
som varede op til 3V2 time, blev med parternes tilladelse opta
get på bånd og renskrevet i fuld længde.

Beklageligvis er lydkvaliteten svingende, hvorfor en del sæt
ninger er gået tabt.

Efter hvert retsmøde noteredes observationer med hensyn til 
sagstype, parternes/advokaternes adfærd og dommernes for- 
ligsaktivitet.

Det renskrevne bånd opbevares hos forfatteren.
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