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Voldgiftsinstituttets regler om hurtig voldgiftskendelse 

 

 

 

Præambel 

 

Parterne efterspørger til stadighed hurtigere og billigere tvist-

løsning.  

 

Voldgiftsinstituttets regler om hurtig voldgiftskendelse har til 

formål at imødekomme denne efterspørgsel uden at gå på 

kompromis med grundlæggende voldgiftsretlige principper. 

Reglerne er primært møntet på tvister med en lav økonomiske 

værdi. 

 

Reglerne indeholder i § 18 en særlig nyskabelse, hvorefter 

hver part i mindre komplicerede sager kan indgive et begrun-

det forslag til, hvordan tvisten bør løses. Det påhviler herefter 

voldgiftsdommeren at afsige kendelse i overensstemmelse 

med det forslag, som voldgiftsretten mener udgør den mest 

rimelig løsning på tvisten. 

 

Reglernes anvendelsesområde  

  

§ 1. Voldgiftsinstituttets regler om hurtig voldgiftskendelse (heref-

ter: Reglerne) finder anvendelse, hvis parterne har aftalt, at deres 

tvist skal afgøres efter Reglerne. 

 

Stk. 2. Parter, der har aftalt at deres tvist skal afgøres på grundlag 

af Reglerne, skal anses for at have aftalt, at voldgiftssagen skal 

afgøres efter de regler, der er gældende på det tidspunkt, hvor kla-

geskriftet indgives, medmindre andet er aftalt. 

 

Stk. 3. Reglerne er udarbejdet på dansk og engelsk. I sager, hvor 

processproget er dansk, gælder den danske udgave af Reglerne. I 

alle andre sager gælder den engelske udgave af Reglerne. 

 
Skriftlig kommunikation og frister 

 
§ 2. Skriftlig kommunikation i sagen skal ske via e-mail eller i an-

den elektronisk form, medmindre Voldgiftsinstituttet (herefter: insti-
tuttet) eller voldgiftsretten bestemmer andet, eller andet følger af 
præceptive lovregler, Reglerne eller anden aftale, indgået af par-
terne. 
 
Stk. 2. Meddelelser fra instituttet eller voldgiftsretten anses for 
modtaget af en part, når de er sendt til parten, partens advokat el-
ler anden repræsentant ved e-mail eller på anden måde, som do-
kumenterer afsendelsen til partens, partens advokats eller anden 
repræsentants adresse eller sidst kendte adresse eller beviseligt er 
kommet frem til en af dem. 
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Stk. 3. Frister fastsat af instituttet eller voldgiftsretten anses for at 
udløbe ved midnat dansk tid, medmindre instituttet eller voldgifts-
retten bestemmer andet, eller andet følger af parternes aftale. Insti-
tuttet henholdsvis voldgiftsretten kan efter anmodning eller af egen 
drift forlænge eller forkorte en frist, som instituttet henholdsvis vold-
giftsretten har fastsat. 
 
Indledning af sagen om hurtig voldgiftskendelse 

  

§ 3. En part, der ønsker en tvist afgjort efter Reglerne, skal indgive 

et klageskrift til instituttet. Det skal af klageskriftet fremgå, at det 

ønskes, at sagen behandles efter Reglerne. 

  

Stk. 2. Klageskriftet skal indeholde følgende:   

  

a) Angivelse af sagens parter, herunder parternes navne, CVR-

nr., adresse, e-mail og telefonnummer. 

b) Parternes advokater eller andre repræsentanters navn, 

adresse, telefonnummer og e-mail adresse. 

c) Aftalen om, at tvisten skal løses efter Reglerne.   

d) Klagerens påstand. 

e) En kort fremstilling af de faktiske og retlige omstændigheder, 

hvorpå påstanden støttes.   

f) Nødvendige dokumenter og andre beviser, som klageren 

støtter påstanden på,  

g) Eventuelle bemærkninger om voldgiftsrettens hjemsted, ef-

ter hvilke retsregler sagen skal afgøres, og hvilket eller 

hvilke sprog, der skal anvendes.  

h) Eventulle bemærkninger om antallet af voldgiftsdommere og 

deres kvalifikationer.   

 

Stk. 3. Indklagede skal inden udløbet af 3 kalenderdage regnet fra 

indklagedes modtagelse af klageskriftet indgive eventuelle be-

mærkninger om antallet af voldgiftsdommere og deres kvalifikatio-

ner. 

 

Registreringsgebyr  
 

§ 4. Senest samtidig med, at klageskriftet, jf. § 3, indgives til insti-

tuttet, indbetaler klageren et registreringsgebyr, hvis størrelse 

fremgår af det takstblad, som gælder ved indgivelsen af klageskrif-

tet. Takstbladet findes på instituttets hjemmeside. Registreringsge-

byret refunderes ikke. 

 

Stk. 2. Er registreringsgebyret ikke modtaget senest samtidig med 

klageskriftet, fastsætter instituttet en frist for indbetaling af gebyret. 

Hvis gebyret ikke er betalt inden fristens udløb, kan instituttet af-

slutte sagen. 

 

Stk. 3. Hvis der sker inddragelse af nye parter, jf. § 8, eller hvis der 

er fremsat modkrav, jf. § 6, stk. 2, litra a), betales tillige et registre-

ringsgebyr for hver ny part eller hvert nyt krav. Stk. 1 og 2 finder 

tilsvarende anvendelse med de ændringer, som følger af sagens 

natur. 
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Sikkerhedsstillelse  

 

§ 5. Ud over det i § 4 anførte registreringsgebyr, skal parterne in-

den udløbet af en af instituttet fastsat frist til instituttet indbetale et 

kontant depositum som sikkerhed for de udgifter, som sagen skøn-

nes at ville medføre, herunder honorar til medlemmerne af vold-

giftsretten og en administrationsafgift til instituttet, jf. §§ 21 og 22. 

Depositum forrentes ikke. 

 

Stk. 2. Instituttet fastsætter størrelsen af sikkerhedsstillelsen med 

udgangspunkt i taksterne i det takstblad, som gælder ved indgivel-

sen af klageskriftet, jf. § 3. Takstbladet findes på instituttets hjem-

meside.  

 

Stk. 3. Der forlanges sædvanligvis samme beløb af begge parter, 

medmindre parterne aftaler andet, eller instituttet bestemmer an-

det. Indbetaler en part ikke sin andel, må den anden part indbetale 

hele beløbet, for at sagen kan behandles. 

 

Stk. 4. Instituttet kan bestemme, at sikkerhedsstillelsen skal juste-

res, og at et yderligere depositum skal indbetales, før sagen fort-

sætter.  

 

Stk. 5. Indbetales sikkerheden ikke inden fristens udløb, kan insti-

tuttet afslutte sagen. 

 

Stk. 6. Hvis indklagede har fremsat modkrav, finder stk. 1-5 tilsva-

rende anvendelse for så vidt angår modkravet. 

 

Indklagedes svar og modkrav 

  

§ 6. Indklagede skal inden 10 kalenderdage, regnet fra indklagedes 

modtagelse af klageskriftet, indgive svarskrift.  

  

Stk. 2. Svarskriftet skal indeholde følgende:  

   

a) Indklagedes påstand, herunder eventuelle modkrav.  

b) En eventuel supplerende kort redegørelse for tvisten samt be-

grundelse for påstanden. 

c) Nødvendige dokumenter og andre beviser, som indklagede 

støtter påstanden på. 

d) Eventuelle bemærkninger om voldgiftsrettens hjemsted, efter 

hvilke retsregler sagen skal afgøres, og hvilket eller hvilke 

sprog, der skal anvendes.  

  

Klagerens svar på modkrav 

 

§ 7. Klageren skal inden udløbet af 10 kalenderdage, regnet fra 

klagerens modtagelse af indklagedes svarskrift, indgive svar på 

modkrav.  

 

Inddragelse af nye parter 

 

§ 8. En part kan anmode om, at en tredjemand indtræder som part 

i sagen.  
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Stk. 2. Anmodning efter stk. 1 skal indgives senest ved indgivelse 

af svarskriftet eller klagerens svar på modkrav, jf. §§ 6 og 7, med-

mindre parterne har aftalt andet, eller der foreligger særlige om-

stændigheder. Anmodningen skal være i overensstemmelse med 

de krav, der fremgår af § 3, som anvendes med de ændringer, som 

følger af sagens natur.  

 

Stk. 3. Hvis tredjemand og/eller en part gør indsigelse mod tredje-

mandens indtræden, træffer voldgiftsretten efter høring af tredje-

mand og parterne afgørelse om indsigelsen.  

 

Stk. 4. Den part, som anmoder om, at en tredjemand skal indtræde 

i sagen, jf. stk. 1, skal samtidig indbetale registreringsgebyr, jf. § 4, 

stk. 3.  

 

Udpegning og godkendelse 

 

§ 9. Såfremt parterne ikke har aftalt andet, skal voldgiftsretten be-

stå af én voldgiftsdommer, jf. dog 2. pkt. Hvis sagens kompleksitet, 

det omtvistede beløb samt andre omstændigheder taler for det, 

kan formandskabet dog efter anmodning fra en part eller af egen 

drift og efter høring af parterne, bestemme, at sagen skal afgøres 

af en voldgiftsret, som består af flere voldgiftsdommere, herunder 

et lige antal voldgiftsdommere. 

 

Stk. 2. Voldgiftsrettens medlemmer udpeges af instituttet, medmin-

dre parterne inden udløbet af en kort frist, som er fastsat af institut-

tet, i fællesskab udpeger voldgiftsrettens medlemmer.  

 

Stk. 3. Voldgiftsrettens medlemmer godkendes af instituttets for-

mandskab for den enkelte sag. 

 

Tilgængelig, upartisk og uafhængig 

 

§ 10. Enhver, der udpeges som voldgiftsdommer, skal være til-

gængelig, upartisk og uafhængig.  

 

Stk. 2. Før godkendelse af en voldgiftsdommer skal voldgiftsdom-

meren underskrive en af instituttet udarbejdet erklæring om accept, 

upartiskhed og uafhængighed. Voldgiftsdommeren skal samtidig 

skriftligt oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl 

om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængig-

hed. Den pågældende skal endvidere fremlægge oplysninger om 

sin arbejds- og uddannelsesmæssige baggrund. (CV). Instituttet 

forelægger erklæringen og CV’et for parterne med en kort frist for 

eventuelle bemærkninger. 

 

Stk. 3. En voldgiftsdommer skal under behandlingen af sagen 

straks skriftligt oplyse parterne og instituttet om forhold, der skulle 

have været oplyst, jf. stk. 2, såfremt de havde foreligget dengang. 
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Stk. 4. En part skal straks skriftligt oplyse instituttet, voldgiftsretten 

og de øvrige parter om identiteten af en tredjemand, der har påta-

get sig at finansiere omkostninger i sagen, og som derigennem har 

en økonomisk interesse i sagens udfald. 

 

Indsigelse mod voldgiftsdommere 

 

§ 11. En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer, 

hvis parten finder, at der foreligger forhold, som giver anledning til 

berettiget tvivl om voldgiftsdommerens upartiskhed eller uafhæn-

gighed, eller hvis parten finder, at voldgiftsdommeren ikke har de 

kvalifikationer, som parterne har aftalt. Indsigelsen skal indgives 

skriftligt til instituttet inden udløbet af den frist, som instituttet har 

fastsat i medfør af § 10, stk. 2. Hvis parten først senere bliver be-

kendt med det forhold, der begrunder indsigelsen, skal indsigelsen 

indgives straks derefter.  

 

Stk. 2. Instituttet skal underrette parterne og voldgiftsdommeren 
om modtagelse af indsigelsen med angivelse af en frist for eventu-
elle bemærkninger. Samtidig sendes underretningen til de eventu-
elle øvrige voldgiftsdommere. 

 

Stk. 3. Instituttets formandskab træffer afgørelse om indsigelser, 
medmindre voldgiftsdommeren trækker sig eller parterne er enige 
om, at voldgiftsdommeren ikke skal godkendes, eller at voldgifts-
dommerens hverv skal ophøre.  
 

Ændringer i repræsentationsforholdet 

 

§ 12. En part skal straks skriftligt oplyse instituttet, voldgiftsretten 

og modparten om eventuelle skift i eller tilføjelser til partens repræ-

sentationsforhold. 

 

Stk. 2. Hvis skiftet i eller tilføjelsen til repræsentationsforholdet in-

debærer, at der opstår berettiget tvivl om en voldgiftsdommers 

upartiskhed og uafhængighed, kan formandskabet efter høring af 

voldgiftsretten og parterne udelukke den nye eller tilføjede partsre-

præsentant fra at medvirke under sagen, hvis ændringen ikke er 

rimeligt begrundet. 

 

Voldgiftsrettens hjemsted 
 
§ 13. Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre par-
terne har aftalt andet. 
 

Sagens behandling 

 

§ 14. Voldgiftsretten kan med en frist på normalt 5 kalenderdage 

anmode parterne om supplerende oplysninger og materiale. Vold-

giftsretten kan begrænse parternes adgang til at fremlægge pro-

cesskrifter, dokumenter og anden bevisførelse, hvis voldgiftsretten 

finder, at dette er nødvendigt for, at sagen kan behandles hurtigt 

og effektivt. 
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Stk. 2. Voldgiftsretten kan foretage besigtigelse efter indkaldelse af 

parterne med et varsel på mindst 5 kalenderdage. Voldgiftsretten 

søger at finde et for parterne passende tidspunkt inden for 10 ka-

lenderdage. Voldgiftsretten kan om nødvendigt give parterne val-

get mellem tre alternative tidspunkter og fastsætte besigtigelsen til 

ét af disse. Kan en part ikke deltage på det fastsatte tidspunkt, må 

vedkommende deltage ved stedfortræder.  

  

Stk. 3. Der kan ikke gennemføres syn og skøn som led i sagen, 

medmindre parterne aftaler dette.   

  

Stk. 4. Der kan ikke under sagen gennemføres mundtlig forhand-

ling, idet sagen afgøres på grundlag af det skriftlige materiale og 

eventuel besigtigelse, medmindre parterne aftaler andet.   

 

Grundlæggende principper 

 

§ 15. Parterne skal behandles lige, og hver part skal have fuld lej-

lighed til at fremføre sin sag. 

 

Stk. 2. Behandlingen af sagen sker i overensstemmelse med Reg-

lerne. Såfremt et spørgsmål ikke er omtalt i Reglerne, afgøres 

spørgsmålet efter de regler, parterne i øvrigt har aftalt, eller i man-

gel af sådan aftale efter hvad, voldgiftsretten finder hensigtsmæs-

sig. 

 

Stk. 3. Efter anmodning fra en part kan voldgiftsretten træffe be-

slutninger vedrørende fortroligheden af voldgiftssagens behandling 

eller andre forhold i forbindelse med voldgiftssagen og anordne 

foranstaltninger med henblik på at beskytte forretningshemmelig-

heder og fortrolige oplysninger. 

 

Stk. 4. Hvis voldgiftsretten skønner, at sagen ikke er egnet til afgø-

relse efter Reglerne eller på anden måde modsætter sig, at sagen 

afgøres efter Reglerne, kan voldgiftsretten af egen drift og på et-

hvert tidspunkt under sagens forløb afslutte sagen uden at afsige 

voldgiftskendelse, og henvise parterne til benytte andre tvistløs-

ningsmetoder, så som Voldgiftsinstituttets Regler for behandling af 

voldgiftssager.  

 

De anvendelige retsregler 

  

§ 16. Voldgiftsretten afgør tvisten i overensstemmelse med de rets-

regler, som parterne har valgt til afgørelse af de rejste spørgsmål. 

Har parterne ikke valgt de retsregler, som de rejste spørgsmål skal 

afgøres efter, anvender voldgiftsretten de retsregler, som den, efter 

høring af parterne, finder hensigtsmæssige. 

 

Stk. 2. Voldgiftsretten afgør kun tvisten efter billighed, hvis det er 

aftalt at følge fremgangsmåden i § 18, eller hvis parterne i øvrigt 

udtrykkeligt har bemyndiget voldgiftsretten hertil. 

 

Stk. 3. Voldgiftsretten afgør i alle tilfælde de rejste spørgsmål i 

overensstemmelse med kontraktens bestemmelser og tager hen-

syn til sædvaner i den branche, som retsforholdet er underlagt. 
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Udeblivelse mv. 

 

§ 17. Hvis en part udebliver eller ikke bidrager til sagens oplysning 

eller undlader at svare inden udløbet af de fastsatte frister, kan 

voldgiftsretten fortsætte behandlingen af sagen og afsige voldgifts-

kendelse på det foreliggende grundlag.  

 

Parternes forslag til afgørelse 

 

§ 18. I mindre komplicerede sager kan parterne i fællesskab an-

mode voldgiftsretten om at tilslutte sig, at tvisten helt eller delvist 

afgøres i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: 

 

a) Hver part indgiver til voldgiftsretten et kort begrundet for-

slag til, hvordan parten mener, at tvisten bør løses.  

b) Voldgiftsretten skal opretholde fortrolighed mellem par-

terne med hensyn til indholdet af de i litra a) nævnte for-

slag, indtil voldgiftsretten har stadfæstet et af parternes 

forslag i form af en voldgiftskendelse på aftalte vilkår, jf. 

litra c) nedenfor.  

c) Voldgiftsretten vælger inden 10 kalenderdage, regnet fra 

indgivelsen af det sidste af de i litra a) nævnte forslag, det 

af de indgivne forslag, som voldgiftsretten efter en samlet 

vurdering mener udgør den mest rimelige afgørelse af par-

ternes tvist, og stadfæste dette i form af en voldgiftsken-

delse på aftalte vilkår, jf. voldgiftslovens § 30, stk. 2, og 

Reglernes §§ 19-24. Reglernes § 15, stk. 4, og § 26 finder 

tilsvarende anvendelse. 

 

Voldgiftskendelsen 

 

§ 19. Senest 10 kalenderdage efter, at voldgiftsretten har modtaget 

det sidste indlæg og eventuelle supplerende oplysninger og har 

gennemført en eventuel besigtigelse, afsiger voldgiftsretten vold-

giftskendelse i sagen.  

  

Stk. 2. Voldgiftskendelsen skal være skriftlig, dateret og underskre-

vet af voldgiftsdommeren eller voldgiftsdommerne, samt angive 

hvor voldgiftssagen har fundet sted. Voldgiftskendelsen skal an-

give de grunde, som den bygger på, medmindre parterne har aftalt, 

at den ikke skal begrundes, eller der er tale om en kendelse efter § 

18. 

  

Stk. 3. I tilfælde af uenighed mellem flere voldgiftsdommere, træf-

fes afgørelse efter stemmeflertallet. Hvis stemmerne står lige, hen-

viser voldgiftsretten sagen til behandling efter instituttets Regler for 

behandling af voldgiftssager, medmindre parterne har aftalt andet. 

 

Afgørelse om sagsomkostninger 

 

§ 20. Voldgiftskendelsen skal indeholde bestemmelser om størrel-

sen af omkostningerne ved voldgiftssagen samt om fordelingen 

mellem parterne af disse omkostninger.  
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Stk. 2. Instituttet foretager den endelige opgørelse af omkostnin-

gerne ved voldgiftssagen. Det i kendelsen fastsatte omkostnings-

beløb skal være i overensstemmelse med det beløb, instituttet har 

fastsat. Omkostningerne forfalder til betaling på datoen for kendel-

sen, medmindre andet er bestemt i kendelsen. Eventuelt oversky-

dende depositum tilbagebetales. 

 

Stk. 3. Voldgiftskendelsen skal indeholde bestemmelser om, hvor-

vidt en part pålægges helt eller delvist at erstatte modparten de 

omkostninger, som voldgiftssagen har påført modparten. 

 

Stk. 4. Ved afgørelsen om omkostninger tager voldgiftsretten 

blandt andet hensyn til sagens udfald, størrelsen af de omkostnin-

ger, som voldgiftssagen har påført den pågældende part, i det om-

fang disse foreligger oplyst, parternes eventuelle aftale, sagens 

værdi og, hvorvidt den pågældende part har medvirket til at 

gennemføre voldgiftssagen hurtigt og effektivt. 

 

Voldgiftsdommerens honorar  

 

§ 21. Formandskabet fastsætter det endelige honorar til medlem-

merne af voldgiftsretten på baggrund af et begrundet skriftligt for-

slag, som er udarbejdet af voldgiftsretten og som tager udgangs-

punkt i det honorar, som beregnes efter det takstblad, som var 

gældende ved indgivelsen af klageskriftet, jf. Reglernes § 3. Takst-

bladet findes på instituttets hjemmeside.  

 

Stk. 2. Ved fastsættelse af honoraret tager formandskabet endvi-

dere hensyn til sagens hastende karakter, voldgiftsdommerens el-

ler voldgiftsdommernes omhu, hvorvidt voldgiftsdommeren eller 

voldgiftsdommerne har administreret voldgiftssagen inden for rime-

lig tid og på en effektiv og omkostningsbevidst måde, det omtvi-

stede beløb, den anvendte tid, sagens kompleksitet, om der har 

været gjort brug af den i § 18 nævnte fremgangsmåde og andre 

omstændigheder. 

 

Stk. 3. Formandskabet kan fastsætte honoraret til voldgiftsdomme-

ren eller voldgiftsdommerne til et mindre eller højere beløb end det, 

som følger af det i stk. 1 nævnte takstblad, såfremt arbejdets om-

fang eller andre ekstraordinære omstændigheder taler herfor. 

 

Stk. 4. Separate honoraraftaler mellem parterne og voldgiftsdom-

meren eller voldgiftsdommerne er i strid med Reglerne. 

 

Stk. 5. I tilfælde af en anmodning om rettelse eller afsigelse af til-

lægskendelse, jf. Reglernes § 26, tager formandskabet efter an-

modning fra voldgiftsretten stilling til, om der undtagelsesvist skal 

fastsættes et yderligere honorar til medlemmerne af voldgiftsretten. 

Instituttet kan fastsætte en frist for parternes indbetaling af et kon-

tant depositum til instituttet som sikkerhed for de udgifter, som an-

modningen om rettelse eller afsigelse af tillægskendelse skønnes 

at ville medføre. 

 

Stk. 6. Det fastsatte honorar til voldgiftsdommeren eller voldgifts-

dommerne inkluderer ikke eventuel moms eller andre skatter eller 

afgifter mv., der måtte være gældende for honoraret. Parterne er 
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ansvarlige for at betale sådanne skatter eller afgifter, idet eventuel 

refusion heraf udelukkende er et anliggende mellem den enkelte 

voldgiftsdommer og parterne. 

 

Instituttets administrationsafgift 

 

§ 22. Administrationsafgiften til instituttet fastsættes af formandska-

bet i overensstemmelse med takstbladet, som gælder ved indgivel-

sen af klageskriftet, jf. Reglernes § 3. Takstbladet findes på institut-

tets hjemmeside. Formandskabet kan dog fastsætte administrati-

onsafgiften til et mindre eller højere beløb, såfremt arbejdets om-

fang eller andre ekstraordinære omstændigheder taler herfor. 

 

Stk. 2. Såfremt voldgiftssagen ikke føres til ende ved endelig ken-

delse om sagens realitet, f.eks. fordi der indgås forlig, eller sagen 

afsluttes ved en kendelse om sagens formalitet, fastsætter for-

mandskabet en rimelig administrationsafgift under hensyntagen til 

arbejdets omfang og omstændighederne i øvrigt.  

 

Hæftelse for omkostninger 

 

§ 23. Parterne hæfter solidarisk for de samlede omkostninger ved 

sagen uden hensyn til, hvordan omkostningerne er fordelt ved 

voldgiftskendelsen, ved aftale eller ved anden afgørelse, eller til, 

om beløbet måtte overstige den stillede sikkerhed. En part, der 

herved kommer til at betale for en anden part, har regres hos 

denne. 

 

Opfyldelse af voldgiftskendelsen 

 

§ 24. Medmindre andet fremgår af voldgiftskendelsen, skal kendel-

sen opfyldes senest 2 uger efter datoen for kendelsen. 

 

Sagens afslutning  

  

§ 25. Sagen afsluttes: 

   

a) med voldgiftsrettens kendelse efter §§ 18 eller 19,   

b) ved forlig mellem parterne, eller  

c) med voldgiftsrettens afgørelse efter stk. 2.  

 

Stk. 2. Voldgiftsretten kan desuden træffe afgørelse om sagens 

afslutning, hvis   

  

a) klageren frafalder sit krav, medmindre indklagede modsæt-

ter sig, at sagen afsluttes, og voldgiftsretten finder, at indkla-

gede har en berettiget interesse i en afgørelse af tvisten,   

b) parterne aftaler at afslutte sagen, eller   

c) voldgiftsretten skønner, at sagen ikke er egnet til afgørelse 

efter Reglerne, jf. § 15, stk. 4.  

  

Rettelse og tillægskendelse 

 

§ 26. En part kan inden 5 kalenderdage efter modtagelsen af vold-

giftskendelsen anmode voldgiftsretten om at: 
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a) at rette en kendelse, der på grund af en skrive- eller regne-

fejl, en trykfejl eller anden lignende fejl har fået et indhold, 

som ikke er i overensstemmelse med voldgiftsrettens me-

ning, eller   

b) afsige en tillægskendelse om krav, der er fremsat under 

sagen, men som ikke er behandlet i kendelsen. 

 

Stk. 2. Voldgiftsretten træffer afgørelse herom efter at have anmo-

det den anden part om bemærkninger. 

  

Stk. 3. Voldgiftsretten kan af egen drift rette fejl, som nævnt i stk. 1, 

inden 5 kalenderdage efter, at afgørelsen er truffet.  

 

Stk. 4. Voldgiftsretten kan i særlige tilfælde forlænge fristerne 

nævnt i stk. 1 og 3. 

  

Fortabelse af indsigelser 

 

§ 27. En part, som er bekendt med, at en bestemmelse i Reglerne 

eller en bestemmelse i parternes tvistløsningsaftale ikke er blevet 

overholdt, og som deltager i sagen uden at gøre indsigelse uden 

ugrundet ophold eller, hvis der er fastsat en frist herfor, inden for 

denne frist, kan ikke senere gøre indsigelsen gældende. 

 
Fortrolighed 
 
§ 28. Voldgiftsdommerne, medlemmer af instituttets repræsentant-
skab eller bestyrelsen, formandskabet, sekretariatet og generalse-
kretæren skal opretholde fortrolighed med hensyn til alle forhold 
vedrørende voldgiftssagen. Uanset 1. pkt., kan formandskabets 
afgørelser efter § 11, stk. 3, offentliggøres af instituttet i anonymi-
seret form. 
 

Ansvarsbegrænsning 

 

§ 29. Voldgiftsdommerne og instituttet, herunder medlemmer af 
instituttets repræsentantskab eller bestyrelsen, formandskabet, se-
kretariatet og generalsekretæren kan ikke gøres ansvarlig for no-
gen handling eller undladelse i forbindelse med sagen, medmindre 
og kun i det omfang en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket 
ved lov. 
 
Ikrafttrædelse 
 
§ 30. Reglerne er vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og 
træder i kraft den 1. juli 2022 og finder anvendelse ved behandlin-
gen af sager, som er indledt den 1. juli 2022 eller derefter, med-
mindre parterne har aftalt andet. 
 


