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FORMÅL MED REGLERNE
§ 1.  Disse regler gælder for Disputs’ voldgiftsprocesser, og de regulerer sammen med voldgiftsloven, 
hvordan voldgiftsdommere (og sagkyndige bisiddere) udpeges, hvilke habilitetskrav der gælder, og hvilke 
kvalifikationer Disputs stiller krav om, samt hvordan voldgiftsdommere/sagkyndige besiddere honoreres. 
Ligeledes findes heri regler om, hvilke krav der gælder ved voldgiftsrettens udformning af kendelse. 

UDPEGNING AF VOLDGIFTSDOMMERE OG SAGKYNDIGE BISIDDERE 
§ 2. Disputs udpeger hurtigst muligt medlemmerne af voldgiftsretten.

Stk. 2. Der kan kun udpeges en sagkyndig bisidder ved ene-dommervoldgift. Ved ene-dommervoldgift kan 
der i stedet for en sagkyndig bisidder udpeges en sagkyndig voldgiftsdommer.

Stk. 3. Ved en tredommervoldgift udpeges en jurist som voldgiftsrettens formand. Som sidedommere 
udpeges enten sagkyndige eller jurister. En tredommerret kan sættes med sagkyndige sidedommere, hvis 
Disputs eller den juridiske dommer vurderer det nødvendigt, eller parterne er enige om det.

VOLDGIFTSRETTENS HJEMSTED 
§ 3. Voldgiftsretten har hjemsted i København, medmindre parterne har aftalt andet. 

TILGÆNGELIGHED, UPARTISKHED OG UAFHÆNGIGHED 
§ 4. Enhver, der udpeges som voldgiftsdommer eller sagkyndig bisidder, skal være tilgængelig, upartisk og 
uafhængig. 

Stk. 2. Før udpegningen af en voldgiftsdommer/en sagkyndig bisidder, skal voldgiftsdommeren/den sag-
kyndige bisidder afgive en erklæring om accept og om upartiskhed og uafhængighed. Voldgiftsdommeren/
den sagkyndige bisidder skal samtidig skriftligt oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til beret-
tiget tvivl om vedkommendes tilgængelighed, upartiskhed eller uafhængighed. 

Stk. 3. En voldgiftsdommer/en sagkyndig bisidder skal under behandlingen af voldgiftssagen straks oplyse 
eventuelt øvrige voldgiftsdommere, parterne og Disputs om forhold, der skulle have været oplyst, jf. stk. 2, 
hvis de forelå dengang. Dette sker ved, at voldgiftsdommeren/den sagkyndige bisidder giver meddelelse 
inde på sagen på Disputs. 

FAGLIGE KRAV TIL VOLDGIFTSDOMMERE OG SAGKYNDIGE BISIDDERE
§ 5. En voldgiftsdommer eller sagkyndig bisidder skal have minimum 15 års anciennitet og skal blandt sine 
peers være særligt anerkendt som ekspert inden for sit fagområde. 
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INDSIGELSER MOD VOLDGIFTSDOMMERE OG BISIDDER 
§ 6. En part kan kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer eller en sagkyndig bisidder, hvis parten fin-
der, at der foreligger forhold, der giver anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens/den sagkyndi-
ge bisidders upartiskhed eller uafhængighed, eller hvis parten finder, at voldgiftsdommeren/den sagkyn-
dige bisidder ikke har de nødvendige kvalifikationer. Indsigelsen skal meddeles på sagen på Disputs straks 
efter, at parten blev bekendt med udpegningen af voldgiftsdommeren og de forhold, indsigelsen bygger på. 

Stk. 2. Eventuelle bemærkninger til indsigelsen skal gives straks efter, at indsigelsen er meddelt på sagen. 
Bemærkningerne gives ved meddelelse på sagen på Disputs. 

Stk. 3. Medmindre voldgiftsdommeren/den sagkyndige bisidder trækker sig eller parterne er enige om, at 
voldgiftsdommeren/den sagkyndige bisidder hverv skal ophøre, træffer Disputs afgørelse om indsigelsen. 

Stk. 4. Uanset at der ikke er gjort indsigelse som anført i stk. 1, kan Disputs bestemme, at en allerede ud-
peget voldgiftsdommers/sagkyndig bisidders hverv skal tilbagekaldes, hvis Disputs finder, at der foreligger 
berettiget tvivl om voldgiftsdommerens/den sagkyndige bisidders upartiskhed eller uafhængighed, eller 
hvis Disputs finder, at voldgiftsdommeren/den sagkyndige bisidder ikke har de nødvendige kvalifikationer. 

UDSKIFTNING AF VOLDGIFTSDOMMERE OG SAGKYNDIGE BISIDDERE 
§ 7. Hvis en voldgiftsdommer/sagkyndig bisidder fratræder, afgår ved døden, eller hvis voldgiftsdomme-
ren/den sagkyndige bisidder af andre grunde udskiftes, udpeger Disputs en anden voldgiftsdommer/sag-
kyndig bisidder. 

Stk. 2. Hvis voldgiftssagen ikke fremmes behørigt, eller hvis de øvrige pligter, der påhviler voldgiftsdomme-
ren/den sagkyndige bisidder, ikke overholdes, kan en part anmode Disputs om at tage stilling til, hvorvidt 
en voldgiftsdommer/en sagkyndig bisidder skal udskiftes. Anmodning indgives på sagen på Disputs eller 
sendes på e-mail til Disputs på info@disputs.com. Uanset at der ikke er indgivet en sådan anmodning, kan 
Disputs beslutte at udskifte en voldgiftsdommer/en sagkyndig bisidder af de i 1. pkt. nævnte grunde. 

Stk. 3. Hvis en voldgiftsdommer/sagkyndig bisidder udskiftes, vedbliver allerede foretagne proceshand-
linger i sagen og skal ikke gentages for den nu sammensatte voldgiftsret, medmindre den nye voldgiftsret 
bestemmer andet. 

KRAV TIL AFGØRELSENS FORM OG INDHOLD
§ 8. Voldgiftsrettens afgørelse udarbejdes i kendelsesform. Udkast til en voldgiftskendelse skal sendes til 
Disputs hurtigst muligt efter, at sagens behandling er afsluttet, med henblik på den i stk. 5 nævnte gen-
nemgang. 

Stk. 2. Afgørelsen skal være dateret og angive voldgiftsrettens hjemsted. Afgørelsen skal indeholde en 
sagsfremstilling og parternes påstande. Afgørelsen skal endvidere indeholde en gengivelse af parternes 
hovedanbringender samt hovedkonklusioner i notat fra besigtigelse, hvis sådant foreligger, samt en udfør-
lig begrundelse. 

Stk. 3. I sager ved tredommervoldgift træffer voldgiftsretten afgørelse ved et flertal af voldgiftsdommerne. 

Stk. 4. En voldgiftsdommer, der er i mindretal med hensyn til begrundelsen og/eller resultatet, har ret til at 
få sit votum medtaget i afgørelsen. 

Scrutiny
Stk. 5. Inden afgørelsen er endelig, skal Disputs gennemgå udkastet. Disputs kan foreslå ændringer vedrø-
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rende afgørelsens form og kan uden at anfægte voldgiftsrettens kompetence henlede voldgiftsrettens op-
mærksomhed på øvrige spørgsmål, herunder forhold af betydning for afgørelsens gyldighed, anerkendelse 
og fuldbyrdelse. Disputs’ gennemgang af udkastet ændrer ikke ved, at alene voldgiftsretten er ansvarlig for 
indholdet af afgørelsen. 

AFGØRELSE OM FORDELING AF OMKOSTNINGER
§ 9. Afgørelsen skal indeholde oplysning om de samlede omkostninger ved sagen, samt om fordelingen 
mellem parterne af disse omkostninger. Omkostningerne ved sagen omfatter honorarer til voldgiftsretten 
og evt. sagkyndig bisidder samt betaling til Disputs. Det i afgørelsen fastsatte omkostningsbeløb skal være 
i overensstemmelse med de af Disputs fastsatte priser. 

Stk. 2. Klageren har ved sagens indledning indbetalt alle omkostninger ved sagens førelse til Disputs. 
Omkostningsafgørelsen skal tage højde herfor ved den endelige fordeling af omkostningerne, sådan at 
det eventuelle beløb, klageren og/eller adcitanten skal have af indklagede og/eller aciterede for udlæg af 
omkostningerne, fremgår af afgørelsen.  

IKKE ERSTATNING FOR OMKOSTNINGER TIL ADVOKAT 
§ 10. Den tabende part skal ikke erstatte den anden part eller de øvrige parter andre omkostninger, herun-
der omkostninger til juridisk bistand, end de omkostninger der er nævnt i § 12 nedenfor. 
 

FORLIG
Kendelse på aftalte vilkår
§ 11. Forliger parterne under voldgiftssagen tvisten, afslutter voldgiftsretten sagen. Hvis parterne an-
moder om det, og voldgiftsretten ikke modsætter sig det, stadfæster voldgiftsretten forliget i form af en 
voldgiftskendelse på aftalte vilkår. Voldgiftsretten kan modsætte sig, bl.a. hvis parterne har indgået forlig 
ved forligsforsøg ved blind bids. En kendelse på aftalte vilkår udformes i overensstemmelse med § 8, stk. 2, 
og skal angive, at det er en voldgiftskendelse, men skal ikke begrundes. Kendelsen skal have samme status 
og retsvirkning som andre voldgiftskendelser om voldgiftssagens realitet.

Forlig ved forligsforsøg ved blind bids
Stk. 2. Forliger parterne voldgiftssagen ved forligsforsøg ved blind bids, modtager de et frivilligt forlig. Det 
frivillige forlig skal underskrives digitalt af parterne. Når forliget er underskrevet af begge parter, uploades 
det på sagen.

HONORAR TIL VOLDGIFTSDOMMERE OG SAGKYNDIGE BISIDDERE SAMT BETALING TIL DISPUTS 
§ 12. Prisen for en voldgiftssag består af et honorar til voldgiftsretten, og eventuelt til sagkyndig besidder, 
samt en betaling til Disputs. Priserne og betalingsbetingelserne findes i prisbilaget nedenfor. 

Flere end to parter
Stk. 2. Hvis der er tale om en sag (et sagskompleks) med mere end to parter, forhøjes prisen. Forhøjelse 
sker pr. ekstra part. 

Reduktion af honorar
Stk. 3. Forliges sagen reduceres honoraret til voldgiftsretten og eventuel sagkyndig besidder. Betalingen til 
Disputs reduceres ikke.

Stk. 4. Voldgiftshonoraret reduceres efter ovenstående bestemmelser, hvis sagen hæves af anden grund. 
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FORDELING AF OMKOSTNINGER VED FORLIG OG HVIS AF SAG HÆVES
§ 13. De reducerede, samlede omkostninger deles ligeligt mellem parterne, medmindre de aftaler andet, 
herunder beder voldgiftsretten om at træffe en afgørelse om fordeling af omkostningerne, jf. § 9. Ved 
obligatorisk forligsproces ved forligsforsøg ved blind bids træffer voldgiftsretten afgørelse om fordeling af 
sagens omkostninger, jf. § 9.

Stk. 1. Hæver klageren/adcitanten sagen uden, at der er indgået et forlig, afholdes de reducerede, samlede 
omkostninger endeligt af klageren/adcitanten, medmindre parterne aftaler andet herunder beder vold-
giftsretten om at fordele sagens omkostninger.

ANSVARSBEGRÆNSNING 
§ 14. Hverken voldgiftsdommere, sagkyndige bisiddere, en nedsat voldgiftsret eller Disputs kan gøres 
erstatningsansvarlig for handlinger eller undladelser i forbindelse med indledningen af en sag, sagens be-
handling, sagens afslutning eller en af en voldgiftsret truffet beslutning eller afsagt kendelse, medmindre 
og kun i det omfang at en sådan ansvarsbegrænsning er udelukket ved lov.
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PRISER OG BETALINGSBETINGELSER 
FOR VOLDGIFT
Version 1.0  / Gældende fra 25.09.2022
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Reduktion af honorar        
HVIS SAGEN FORLIGES ELLER HÆVES AF ANDEN GRUND
Hvis parterne indgår forlig i sagen eller klageren hæver sagen, reduceres voldgiftsrettens honorar (men 
ikke betalingen til Disputs) med:

• 50 %, hvis sagen forliges eller hæves på et tidspunkt, inden der er sket besigtigelse og/eller afhøring, 

•  20 %, hvis sagen forliges ved obligatorisk forligsproces ved forligsforsøg ved blind bids, eller forliges eller 
hæves på et tidspunkt hvor, der er foretaget besigtigelse og/eller afhøring.

BETALINGSBETINGLSER
Når klageren har oprettet en voldgiftssag, opkræver Disputs betaling for sagens omkostninger. 

Hvis parterne ikke har en aftale om voldgift på Disputs.com på forhånd, opkræves sagens omkostninger, 
når indklagede har accepteret at deltage i sagen.

Disputs opkræver hele omkostningsbeløbet (honorar til voldgiftsretten og betaling til Disputs) af klageren. 
Ved adcitation opkræves den ekstra betaling ved oprettelse af adcitationssagen (der oprettes en ny sag på 
Disputs) hos adcitanten.

Klageren og adcitanten modtager faktura med en betalingsfrist på 8 dage og med anmodning om betaling 
via bankoverførsel til Disputs’ konto i Spar Nord, reg. 8125 kto. 1250068502.

Hvis betaling ikke modtages ved betalingsfristens udløb, forbeholder Disputs sig retten til at deaktivere og 
afslutte sagen uden afsigelse af kendelse.

Tilbagebetaling af honorar
Hvis sagen afsluttes med forlig eller den hæves, udsteder Disputs en kreditnota til klageren og adcitanten 
på differencen mellem den fulde og den reducerede pris.

FORLIG OPNÅET VED FORLIGSFORSØG VED BLIND BIDS
Forliges sagen ved obligatorisk forligsproces ved forligsforsøg ved blind bids modtager parterne et frivilligt 
forlig med forligsbeløbet plus indklagedes andel af omkostningerne. 

FORLIG UDEN OM VOLDGIFTSRETTEN OG DISPUTS
Forliges sagen på anden vis skal klageren lægge indklagedes andel af omkostningerne oveni forligsbeløbet 
i et forlig indgået med indklagede, idet klageren har lagt ud. 

FORLIG MED FLERE END TO PARTER
Er der flere end to parter i et sagskompleks, der forliges, skal parterne i forliget tage højde for, at klageren 
og/eller adcitanten har lagt ud for omkostningerne. 

SAGEN HÆVES
Hæves sagen og er der aftalt anden fordeling mellem parterne af omkostningerne, end klagerens/adcitan-
tens afholdelse af omkostningerne. Skal kreditor/acitanten opkræve det aftalte beløb hos de øvrige parter. 


