Mediation som værktøj til at løse konflikter
Hos Kielberg Advokater betragter vi mediation som en god måde at bygge bro mellem konfliktende parter. Står du som part i en konflikt, og er du i tvivl om, hvorvidt mediation kan benyttes i
din situation, kan du her blive klogere på, hvad mediation kan og ikke kan.
Mediation kan benyttes til at løse en konflikt mellem to eller flere parter. Typisk bistås parterne af
en advokat eller rådgiver i forhandlingsprocessen. Herudover deltager en mediator som neutral
tredjepart. Mediatoren har en upartisk rolle i forhandlingsprocessen, og det er dennes opgave at
finde den egentlige årsag til konflikten. Det kan mediatoren gøre ved at bede parterne beskrive
problemet, så hvert part får en bedre forståelse for de forskellige synspunkter, der er på spil i konflikten gennem fælles dialog. Når synspunkterne er lagt på bordet, er det nemmere at finde og
forhandle en løsning, som er tilfredsstillende for parterne.
Mediation er en relativt ny måde at løse juridiske konflikter på, og derfor kender mange endnu
ikke til metoden, selvom den i de fleste tilfælde sikrer den bedst mulige løsning på langt sigt. I
mange tilfælde kan en retssag have store menneskelige og økonomiske omkostninger, som ikke
gør sig gældende ved mediation. Samtidig er der ingen tabere i mediation, hvor parterne sammen
løser konflikten for at komme godt videre.
Årsager til at vælge mediation:


Mediation løser konflikter og bevarer relationer til gavn for videre samarbejde



Mediation er en hurtig og direkte måde at løse konflikter på



Mediation er mindre risikofyldt end en retssag, da parterne selv bestemmer resultatet



Parterne får indflydelse på løsningen



Trygheden er den samme som ved en retssag, da hver part har en advokat eller rådgiver



Mediation tager i gennemsnit et par måneder, mens en retssag typisk tager over et år



Mediation medfører færre udgifter til advokat og sagsomkostninger end ved en retssag



De fleste retshjælpsforsikringer dækker også mediation
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Både konflikter inden for privat- og erhvervssager egner sig til mediation, men det kræver, at konflikten ikke er nået så vidt, at økonomiske og principielle motiver forhindrer muligheden for en
fælles løsning. Derfor er det afgørende, at mediation kommer på banen tidligt i processen for at
skabe de bedst tænkelige forudsætninger for en tilfredsstillende løsning. Sager med en konflikt af
juridisk principiel karakter kræver en dom, hvorfor disse ikke egner sig til mediation.
Hos Kielberg Advokater er advokat Lone Stemann Nielsen uddannet mediator. Hun varetager
retsmægling og mediationer i både private- og erhvervsmæssige sammenhænge.
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