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Retsmægling © 
 

 
  Af advokat (L) Bodil Christiansen og 

advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen 
www.v.dk 

 
Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdæk-
kende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om, at 
mange sager med fordel vil kunne afsluttes ved retsmægling.  
 

Retsmægling er et nyt alternativ til løsning af en konflikt ved domstolene. De nye regler 

om retsmægling er baseret på en forsøgsordning, der blev etableret i 2003 ved byretterne i 

København, Århus, Ålborg og Roskilde samt ved Vestre Landsret. På baggrund af de po-

sitive erfaringer fra denne ordning er der nu vedtaget en permanent, landsdækkende ord-

ning om retsmægling.  

 

Hidtil er konflikter ved domstolene blevet løst gennem sagsanlæg, der enten afsluttes med 

afsigelse af dom eller ved et såkaldt retsforlig, hvor forliget er baseret på de gældende 

retsregler.  

 

Ved retsmægling efter de nye regler hjælper en neutral retsmægler parterne i en domstols-

sag med selv at finde frem til konfliktens kerne og derefter blive enige om en holdbar løs-

ning på striden. Parterne har således mulighed for at nå frem til en aftalt løsning på kon-

flikten, der opleves som mere tilfredsstillende for begge parter, da løsningen i højere grad 

kan give parterne indflydelse på forløbet og tage hensyn til parternes underliggende inte-

resser, behov og fremtid. Som det siges i forarbejderne til loven, er formålet med rets-

mægling ikke at afgøre, hvem der har ret eller uret, men snarere at skabe et forum for ind-

gåelse af aftaler, der imødekommer parternes egne behov. Det er således parterne selv, 

der med bistand fra en neutral mægler forhandler sig frem til en for dem tilfredsstillende 
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løsning. Den løsning, som parterne aftaler, kan meget vel afvige meget fra det resultat, 

som en dom i sagen ville have fået.  

 

Retsmægleren i en domstolssag kan ikke træffe nogen afgørelse i sagen, og begge parter 

kan til enhver tid afbryde forløbet med retsmægling. Sker det, vil sagen blive fortsat på 

normalt vis ved domstolen.  

 

 

Hvornår kan der ske retsmægling  
Retsmægling efter de nye regler er møntet på tilfælde, hvor der er anlagt sag, enten ved 

byretten, ved landsretten eller ved Sø- og Handelsretten. En sag anlægges ved udtagelse af 

stævning på normal vis, og stævningen skal opfylde de krav, der efter loven stilles til ud-

formningen af en stævning.  

 

Retsmægling kan som udgangspunkt finde sted i alle civile sager. Til sådanne sager hen-

regnes i denne forbindelse også foged- og skiftesager. Ligeledes vil retsmægling kunne 

anvendes i ægtefælleskiftesager, når skifteretten har taget en begæring om offentligt skifte 

til følge, og ved tvister i forbindelse med behandlingen af et dødsbo eller et konkursbo, 

hvor tvisten er indbragt for skifteretten.  

 

Straffesager falder i sagens natur udenfor reglerne. Det samme gælder som udgangspunkt 

sager mod offentlige myndigheder, f.eks. skattesager.  

 

Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at parterne søger at nå frem til en forligsmæs-

sig løsning på en konflikt forud for et sagsanlæg, og sådanne forligsforhandlinger er ty-

pisk ønskværdige. Ligeledes kan parterne drøfte forlig sideløbende med, at en domstolssag 

verserer, men udenfor domstolssystemet. Men under sådanne uformelle forhandlinger kan 

parterne ikke gøre brug af de nye regler om retsmægling.  

 

 

Etablering af retsmægling 
Retsmægling kan kun indledes, hvis begge (alle) parter i sagen anmoder herom. Der kan 

således ikke foretages retsmægling, hvis parterne er uenige om dette.  
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Er begge parter interesseret i retsmægling, træffer retten beslutning om, hvorvidt der skal 

indledes retsmægling. Retten skal i den forbindelse vurdere, om sagen er egnet til rets-

mægling. Selv om parterne er enige om retsmægling, har de ikke et krav herpå.  

 

Det er nemlig en grundlæggende betingelse for retsmægling, at der er tale om en sag, hvor 

parterne frit kan indgå en gyldig aftale om det spørgsmål, som konflikten drejer sig om. 

Som eksempel på en sag, hvor der ikke kan blive tale om retsmægling, nævnes i lovens 

forarbejder ægteskabssager. Ægtefæller kan således ikke frit aftale, at lovens betingelser 

for skilsmisse er opfyldt. Derimod kan der godt foretages retsmægling om vilkårene for 

skilsmisse, eksempelvis om spørgsmålet om den ene ægtefælles pligt til at betale under-

holdsbidrag til den anden ægtefælle.  

 

Retten skal endvidere vurdere, om der i øvrigt foreligger omstændigheder i sagen, som gør 

retsmægling mindre hensigtsmæssigt eller betænkeligt. Dette gælder f.eks., hvis der – som 

det siges i lovens forarbejder – er en væsentlig ubalance mellem parterne, og denne uba-

lance ikke på forhånd kan elimineres ved tilrettelæggelsen af retsmæglingen.  

 

 

Udpegning af retsmægler 
Er der efter rettens opfattelse tale om en sag, der er egnet til retsmægling, udpeger retten 

en retsmægler.  

 

Retsmægleren kan være en dommer, en dommerfuldmægtig eller en retsassesor ved den 

pågældende ret, som retspræsidenten for retten har udpeget til at fungere som retsmægler. 

Retsmægleren kan endvidere være en advokat, som er antaget af Domstolsstyrelsen til at 

fungere som retsmægler i den pågældende landsretskreds. Så vidt muligt skal udpeges en 

advokat, der har kontor i den pågældende retskreds.  

 

En retsmægler skal opfylde samme habilitetskrav som de - strenge - habilitetskrav, der 

stilles til dommere.  
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Retsmæglerens opgave  
Retsmægleren har til opgave at lede mæglingsforløbet, og skal medvirke til, at parterne 

finder en tilfredsstillende løsning på konflikten. Dette sker i første række ved, at retsmæg-

leren skal søge at finde frem til, hvilke interesser og behov parterne har, og hvilke proble-

mer parterne ønsker at finde en løsning på, således at han kan hjælpe sagens parter med 

selv at finde en løsning på konflikten. Derfor er det også udgangspunktet, at retsmægleren 

skal være tilbageholdende med at blande sig i, hvordan konflikten skal løses. Særligt kan 

der være grund til at være opmærksom på, at retsmægleren ikke har til opgave at sikre, at 

parternes aftale svarer til det resultat, der ville kunne have været nået ved en dom.  

 

 

Forløbet af retsmægling 
Retsmæglingen indledes med, at retsmægleren i samråd med parterne fastlægger forløbet 

af retsmæglingen.  

 

Udgangspunktet for retsmæglingen er, at retsmægleren indleder retsmæglingsmødet med 

at redegøre for forløbet af retsmæglingen og i samråd med parterne klargør sin egen funk-

tion og parternes rolle. Næste led i processen vil normalt være, at parterne hver især rede-

gør for deres opfattelse af sagen og dens problemstillinger og eventuelt deres ønsker om 

sagens udfald. 

 

Det er op til retsmægleren i samråd med parterne at fastlægge, hvordan sagen skal oplyses 

under retsmæglingen, herunder ved forklaringer fra sagens parter og ved dokumenter. Tid 

og sted for afholdelse af mødet/møderne fastlægges af retsmægleren efter samråd med 

parterne. Møder kan foregå i rettens lokaler eller i lokaler uden for retten. 

 

Der er med reglerne lagt op til, at parterne møder personligt under retsmæglingen. Parter-

nes eventuelle advokater kan deltage i møder, hvor deres klient deltager, medmindre andet 

aftales i forbindelse med fastlæggelsen af det enkelte møde. Advokaternes rolle aftales ved 

starten af mødet. Retsmægleren bør tilstræbe, at dialogen i videst muligt omfang foregår 

mellem parterne – og ikke mellem parternes eventuelle advokater.  
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Retsmægleren kan holde møder med parterne hver for sig, hvis parterne er enige herom. I 

så fald skal aftales, hvilke informationer retsmægleren kan viderebringe til den anden part. 

 

 

Afslutning af retsmæglingen 
Hvis parterne bliver enige om en løsning på konflikten og altså opnår en aftale, afsluttes 

retsmæglingen. Den anlagte retssag kan herefter hæves.  

 

En aftale indgået som led i en retsmægling vil kunne tvangsfuldbyrdes ved fogedretten. 

Dette er selvsagt væsentligt, da retsmæglingen i modsat fald ikke bliver et reelt alternativ 

til en domstolssag, der afsluttes med en dom.  

 

Da retsmægling er frivilligt, kan enhver af parterne til enhver tid tilkendegive, at parten 

ikke ønsker at fortsætte retsmæglingen.  

 

Også retsmægleren kan på et hvilket som helst tidspunkt afbryde retsmæglingen. Det er 

f.eks. aktuelt, hvis én eller begge parter ikke følger den fremgangsmåde, der blev aftalt 

ved starten af retsmæglingen, og dermed reelt saboterer retsmæglingen. Herudover har 

retsmægleren pligt til at afslutte retsmæglingen, hvis det er nødvendigt for at hindre, at 

parterne under retsmæglingen indgår en aftale, der ligefrem indebærer strafbare forhold 

eller i øvrigt strider mod ufravigelig lovgivning. 

 

 

Omkostninger ved retsmægling.  

Udgifterne til honorering af retsmægleren afholdes af statskassen.  

 

Herudover er det udgangspunktet, at hver part selv skal bære egne omkostninger i forbin-

delse med retsmæglingen. Dette gælder, uanset om en part har fri proces eller retshjælps-

forsikring, og uanset hvordan retsmæglingen falder ud. En parts omkostninger kan f.eks. 

være omkostninger til egen advokat, der bistår ved retsmæglingen.  

 

I de tilfælde, hvor der ikke er fri proces eller retshjælpsforsikringsdækning, kan parterne 

som en del af den aftalte løsning aftale en anden sagsomkostningsfordeling.   
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Har en part fri proces, eller er der retshjælpsforsikring, gælder der særlige regler.  

 

 

Ikrafttræden 
De nye regler trådte i kraft den 1. april 2008. Set i lyset af de erfaringer, som blev indvun-

det ved forsøgsordningen, er der næppe tvivl om, at mange retssager med fordel vil kunne 

løses gennem retsmægling.  

 
 

_______ o _______ 
 


