
Disputs ApS
Vestergade 20D
DK-1456 København K
CVR: 36912189 

T: +45 5143 4943
M: info@disputs.com
W: www.disputs.com Danmarks Digitale Voldgifts- og Forligsplatform / s. 1

VOLDGIFTSREGLER 
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FORMÅL MED VOLDGIFT
§ 1. Voldgift er tænkt anvendt ved de tvister, hvor parterne lægger vægt på en effektiv proces med en 
afgørelse inden for 5 måneder, og hvor sagen afgøres på skriftligt grundlag evt. med videoafhøringer 
og besigtigelse. Det er eksempelvis de tvister, der udspringer af kontrakter, hvor der sædvanligvis er en 
voldgiftsklausul. Fx en virksomhedsoverdragelsesaftale, en direktørkontrakt eller en samhandelsaftale. 
Almindelig voldgift er også tænkt anvendt ved andre tvister, end dem der udspringer af kontraktforhold, 
idet de tvistende parter kan aftale, at deres tvist skal afgøres ved almindelig voldgift. 

Stk. 2. Ved brug af disse procesregler kan parterne får en hurtig og effektiv behandling af deres tvist og en 
juridisk bindende afgørelse afsagt inden for 5 måneder (ved flere end to parter inden for 7 måneder) af en 
voldgiftsret bestående af nogle af landets førende personer inden for deres respektive felter.
 

TILTRÆDELSE AF DISSE PROCESREGLER FOR VOLDGIFT
§ 2. Ved klagerens oprettelse af sagen på Disputs.com og indklagedes accept af eller bekræftelse på at del-
tage i sagen, tiltræder de, at deres tvist løses på Disputs.com efter disse procesregler og Disputs’ ”Regler 
for voldgiftsdommerne, voldgiftsretten, dens honorar og dens afgørelse”.

Stk. 2. Voldgift efter disse procesregler er omfattet af voldgiftsloven.

OPRETTELSE AF SAG
§ 3. En part, der ønsker en tvist afgjort ved voldgift på Disputs.com, skal oprette sig som bruger med sine 
oplysninger på hjemmesiden, eller logge ind på sin bruger, og derudover foretage følgende handlinger: 

 1. Oprette ny sag  
 2. Indtaste den anden parts kontaktdata
 3. Vælge almindelig voldgift
 4. Svare ja eller nej til, om parterne allerede har indgået aftale om ekspres voldgift på Disputs.com 
 5.  Vælge voldgiftsrettens sammensætning; antal dommere, om de skal være juridiske eller sagkyn-

dige, ved ene-dommerret, om voldgiftsretten skal tiltrædes af en sagkyndig bisidder, samt evt. 
angive forslag til voldgiftsdommere ellers disses kompetencer 

Forudgående voldgiftsaftale
Stk. 2. Hvis parterne inden oprettelse af sagen har indgået aftale om voldgift på Disputs.com, skal klageren 
endvidere foretage følgende handlinger: 

 6. Uploade klageskrift med bilag 
 7. Indbetale sagens omkostninger. 

Ingen forudgående aftale
Stk. 3. Hvis parterne ikke allerede har indgået en aftale om voldgift på Disputs.com, kan klageren vælge 
om, denne vil:
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 6. Uploade en kort beskrivelse af sagens tvist eller et klageskrift med bilag.
 
Stk. 4. Aftale, om at parternes tvist skal løse ved voldgift på Disputs.com, kan herefter indgås på Disputs.
com efter proceduren beskrevet i § 5, jf. stk. § 3, stk. 1 og denne bestemmelse. Når aftale om voldgift er 
indgået, skal klageren inden for 14 dage foretage følgende handlinger: 
 
 1. Uploade klageskrift med bilag, hvis klageren ikke har gjort det ved oprettelse af sagen. 
 2. Indbetale sagens omkostninger.
 
Stk. 5. Datoen for upload af klageskrift skal i alle henseender anses for datoen for indledning af sagen. 

Flere indklagede
Stk. 6. Vil klageren med klageskriftet indklage mere end en part, skal klageren oprette en ny sag på Disputs.
com for hver indklagede og følge proceduren i stk. 1 og stk. 2 eller proceduren i stk. 1, stk. 3 og stk. 4. Der 
gives kiggeadgang for de indklagede i de øvrige sager, og sagerne sambehandles.

INDKLAGEDES BEKRÆFTELSE AF DELTAGELSE I SAGEN VED FORUDGÅENDE VOLDGIFTSAFTALE
§ 4. Disputs sender meddelelse til indklagede med information om voldgiftssagens oprettelse og anmod-
ning om bekræftelse på at deltage i sagen. Meddelelsen indeholder et link til Disputs.com, hvor parten kan 
bekræfte sin deltagelse i sagen. Bekræftelse bør ske hurtigst muligt med henblik på afgivelse af eventuelle 
ønsker til voldgiftsdommere, jf. stk. 2.

Stk. 2. Enighed om ønsker til voldgiftsdommer(e) (specifik voldgiftsdommer eller kompetencer) skal fore-
ligge senest 8 dage efter klagerens oprettelse af sagen jf. § 3, idet Disputs ellers udpeger voldgiftsretten 
efter bedste evne.

VOLDGIFTSAFTALE KAN INDGÅS PÅ DISPUTS.COM
§ 5. Parter, der ikke har aftalt, at deres tvist skal løses på Disputs.com efter Disputs’ voldgiftsregler (regler 
for almindelig voldgift), kan indgå aftale herom på Disputs.com.

Stk. 2. En part, der vil benytte Disputs.com, opretter en voldgiftssag på Disputs.com, jf. § 3, stk. 1 og stk. 4.

Stk. 3. Disputs sender forespørgsel til den anden part, om denne kan acceptere, at tvisten afgøres ved 
voldgift på Disputs.com og med det antal dommere mv., den anden har foreslået. Forespørgslen indeholder 
et link til Disputs.com, hvor parten kan registrere sig og indgå aftale om, at den konkrete tvist afgøres efter 
Disputs’ voldgiftsregler (regler om almindelig voldgift). 

Stk. 4. Enighed om voldgiftsrettens sammensætning (antal dommere, herunder om der skal bruges 
sagkyndig bisidder eller dommere) skal foreligge inden for 14 dage efter den anden parts modtagelse af 
forespørgsel, idet sagen ellers afsluttes uden afgørelse.

Stk. 5. Enighed om ønsker til voldgiftsdommer(e) (specifik voldgiftsdommer eller kompetencer) skal fore- 
ligge senest 4 dage efter, at der foreligger enighed om voldgiftsrettens sammensætning, idet Disputs 
ellers udpeger voldgiftsretten efter bedste evne.

KLAGESKRIFT 
§ 6. Klageren indgiver klageskrift enten samtidig med oprettelse af sagen på Disputs eller efter indgåelse 
af aftale om voldgift på Disputs. 



Disputs ApS
Vestergade 20D
DK-1456 København K
CVR: 36912189 

T: +45 5143 4943
M: info@disputs.com
W: www.disputs.com Danmarks Digitale Voldgifts- og Forligsplatform / s. 3

Stk. 2. Klageskriftet skal indeholde følgende oplysninger: 
 
 a)  Klagerens påstand sammen med en angivelse af eventuelle betalingspåstandes samlede økonomi-

ske værdi samt så vidt muligt et skøn over den økonomiske værdi af eventuelle andre påstande. 
 b) En fremstilling af de omstændigheder, hvorpå påstande støttes. 
 c)  Så vidt muligt en oplistning af dokumenter fx erklæringer og andre beviser, fx lydfiler, videoer eller 

andet elektronisk materiale, klageren agter at påberåbe sig. 
 d)  Eventuelle bemærkninger om efter hvilke retsregler voldgiftssagen skal afgøres og hvilket eller 

hvilke sprog, der skal anvendes under voldgiftssagen. 

Stk. 3. Beviser, der henvises til i klageskriftet og som ønskes påberåbt, skal uploades. 

SVAR OG MODKRAV
§ 7. Indklagede skal uploade svarskrift senest 21 dage, efter at klageskrift og eventuelle bilag er uploadet, 
eller efter at aftale om voldgift er indgået. Fristen regnes fra det seneste af de to tidspunkter. 

Stk. 2. Svarskriftet skal indeholde følgende oplysninger: 
  
 a)  Indklagedes påstand, herunder eventuelle modkrav. 
 b)  En fremstilling af de omstændigheder, hvorpå påstande støttes. 
 c)   Så vidt muligt en oplistning af dokumenter, fx erklæringer samt andre beviser, fx lydfiler og videoer, 

som indklagede agter at påberåbe sig. 
 d)   Eventuelle bemærkninger om efter hvilke retsregler voldgiftssagen skal afgøres og hvilket eller 

hvilke sprog, der skal anvendes under voldgiftssagen. 

Stk. 3. Beviser, der henvises til i svarskriftet og som ønskes påberåbt, skal uploades. 

Stk. 4. Selvstændigt modkrav kan medtages, medmindre voldgiftsretten vurderer, at der er uhensigtsmæs-
sigt at medtage kravet i afgørelsen, og/eller det forsinker sagens behandling og afgørelse. 

Stk. 5. Efter begrundet anmodning kan voldgiftsretten (eller Disputs, hvis voldgiftsretten ikke er nedsat 
endnu) forlænge fristen for indklagedes svar. 

Stk. 6. Er der flere indklagede gælder stk. 1-5 for alle indklagede.

ADCTATION 
§ 8. Samtidig med upload af svarskrift kan indklagede inddrage yderligere parter ved adcitationsklageskrif-
ter. Klageren kan adcitere yderligere parter senest samtidig med upload af andet indlæg. De(n) adciterede 
skal afgive adcitationssvarskrift senest 21 dage, efter at adcitationsklageskrift er uploadet. 

Stk. 2. Adcitationsklageskrift skal indeholde de i § 6, stk. 2, litra a-d, nævnte oplysninger. Adcitationssvar 
skal indeholde de i § 7, stk.  2, litra a-d, nævnte oplysninger. 

Stk. 3. Selvstændigt modkrav fra de(n) adciterede kan alene medtages, hvis det er aftalt, eller hvis vold-
giftsretten skønner, at det har naturlig sammenhæng med klagerens krav, eller voldgiftsretten vurderer, at 
der er hensigtsmæssigt, og det ikke forsinker sagens behandling og afgørelse. 

Stk. 4. Adcitationssager oprettes som selvstændige sager på Disputs.com, jf. § 3 og § 4 eller § 5, men 
klageren får kiggeadgang til sagerne, ligesom de(n) adciterede får kiggeadgang til hovedsagen. Sagerne 
sambehandles.
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BRUG AF SAGKYNDIGE ERKLÆRINGER OG SAGKYNDIGE VIDNER
§ 9. Parterne kan indhente erklæringer fra en eller flere sagkyndige om bestemte spørgsmål, voldgiftsret-
ten skal afgøre.

Stk. 2. Hvis en part anmoder om det, eller hvis voldgiftsretten finder det nødvendigt, skal den sagkyndige 
efter afgivelse af sin skriftlige erklæring deltage i videoafhøring, hvor der er lejlighed til at stille spørgsmål 
til den sagkyndige og til at føre andre sagkyndige vidner om de pågældende spørgsmål.

BESIGTIGELSE
§ 10. I sager, hvor voldgiftsretten er besat med en eller flere sagkyndige medlemmer (herunder bisidder), 
og hvor en part skønner, at en besigtigelse (fysisk, via videooptagelse, facetime, fotos eller på anden måde) 
af det omstridte er nødvendig, kan parten begære dette, og voldgiftsdommeren/den sagkyndige bisidder 
kan beslutte dette.

Stk. 2. Begærer en part en besigtigelse, skal de(-n) anden/andre part(-er) høres, og voldgiftsretten træffer 
herefter afgørelse, herunder om det skal foregå fysisk eller om videooptagelse eller fotos er tilstrækkelig. 

Stk. 3. De sagkyndige voldgiftsdommere/den sagkyndige bisidder kan beslutte at foretage besigtigelse 
uden deltagelse af advokater. Kræver besigtigelse tilstedeværelse af en af parterne, er den anden part også 
berettiget til at deltage.

Notat over besigtigelse
Stk. 4. De sagkyndige voldgiftsdommere/den sagkyndige bisidder laver kort notat over besigtigelsen med 
en konklusion svarende til en uvildig, sagkyndig erklæring, og hvoraf fremgår – hvis relevant - udbedrings-
metode, skøn over udbedringspris og en andel, der udgør forbedring, samt andre sagkyndige vurderinger.

Stk. 5. Besigtigelse skal så vidt muligt være foretaget inden 4 uger efter, at en part begærer det eller en 
voldgiftsdommer/sagkyndig besidder beslutter det. Notat over besigtigelse skal så vidt muligt være uploa-
det af de sagkyndige voldgiftsdommere/den sagkyndig bisidder senest 8 dage efter besigtigelsen.

BRUG AF PARTS- OG VIDNEERKLÆRINGER 
§ 11. Parterne kan gøre brug af skriftlige parts- og vidneerklæringer.  Voldgiftsretten kan opfordre parterne 
til at afgive skriftlige parts- og vidneerklæringer. Erklæringerne fremlægges som bilag.

PARTERNES ANDET INDLÆG
§ 12.  Når parterne har afgivet deres første indlæg, har hver part mulighed for at afgive ét indlæg mere. An-
det indlæg skal uploades senest 14 dage, efter at modpartens seneste indlæg er uploadet. Er der begæret 
eller besluttet besigtigelse efter § 10, kan yderligere processkrifter vente indtil 14 dage efter modtagelse 
af notat i henhold til § 10, stk. 4, over besigtigelsen. 

Stk. 2. Er der flere indklagede eller flere adciterede kan de indklagedes henholdsvis de adciteredes andet 
indlæg afgives efter hinanden med 14 dages mellemrum.

Stk. 3. Adcitanten kan afvente afgivelse af andet indlæg i hovedsagen til denne skal afgive andet indlæg i 
adcitationssagen/-erne.
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AFSLUTNING AF SKRIFTVEKSLING
§ 13. Skriftvekslingen slutter automatisk den dag, sidste part, jf. § 12, stk. 1 eller stk. 2, har (eller kunnet 
have) uploadet sit andet indlæg. Parterne har kun ret til at afgive to processkrifter hver. Der kan dog begæ-
res eller pålægges afgivelse af påstandsdokumenter, jf. § 15.

Stk. 2. Der kan uploades bilag indtil skriftvekslingens afslutning, jf. stk. 1, dvs. indtil kl. 23.59 på dagen, hvor 
sidste part uploader andet indlæg.

PARTS- OG VIDNEFORKLARINGER
§ 14. Parterne kan anmode om at afgive partsforklaringer og føre vidner via videoafhøring. Voldgiftsretten 
skal efterkomme anmodningen, medmindre voldgiftsretten finder det unødvendigt. Voldgiftsretten kan 
opfordre parterne til at indkalde parter og vidner til videoafhøring.

Stk. 2. Anmodning og opfordring skal ske senest 5 dage efter upload af indklagedes andet indlæg eller 
sidste parts indlæg i sambehandlede sager.

Stk. 3. Skal der ske videoafhøring, fastsætter voldgiftsretten dato(-er) for afhøringerne. Afhøringerne skal   
så vidt muligt foretages samme dag. Voldgiftsretten skal tilstræbe, at afhøringerne er foretaget senest 14 
dage efter anmodning eller opfordring er afgivet.

Stk. 4. Videoafhøringerne optages.

 
FORLIGSFORSØG VED BLIND BIDS
Sager med to parter
§ 15. I sager, der ikke sambehandles med andre sager, jf. § 3 og § 8, skal parterne, når indklagede har 
uploadet sit andet indlæg, hvis der har været videoafhøringer, når disse er afsluttet, eller hvis der har være 
besigtigelse, når notat efter § 10 foreligger, forsøge at forlige sagen ved forligsforsøg ved blind bids. 

Første runde
Stk. 2. Forligsforsøg ved blind bids aktiveres automatisk på sagen på det relevante stadie, jf. stk. 1. Parter-
ne skal afgive deres første forligstilbud inden for 72 timer (3 dage), efter at processen med forligsforsøg er 
gået i gang. Parterne får ikke størrelsen af hinandens bud oplyst.

Anden og tredje runde
Stk. 3. Opnås der ikke et forlig efter parternes afgivelse af deres første forligstilbud, starter anden runde. 
Parterne har igen 72 timer (3 dage) til at afgive nyt forligstilbud. Runden varer i 72 timer, og hver part skal 
have afgivet sit bud inden for de 72 timer. Indklagede skal ikke afvente bud fra klageren.  Opnås der ikke 
forlig, får parterne en mulighed mere inden for samme tidsfrister.

Forlig
Stk. 4. Forlig opnås, hvis indklagedes bud i en runde er højere end klagerens. Forligsbeløbet ligger i midten 
af de to bud. 

Voldgiftssagen fortsætter
Stk. 5. Opnås forlig ikke, afsiger voldgiftsretten kendelse i sagen.
 
 
PÅSTANDSDOKUMENTER
§ 16. Ønsker en part eller voldgiftsretten, at der skal udarbejdes påstandsdokumenter (eller sammenfat-
tende processkrifter), kan parten begære dette, og voldgiftsretten kan beslutte dette.
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Stk. 2. Fremsætter en part begæring om indgivelse af påstandsdokument/sammenfattende processkrifter, 
har den anden part mulighed for inden for 5 dage efter begæring er uploadet at udtale sig herom. Vold-
giftsretten træffer herefter beslutning.

KENDELSE PÅ SKRIFTLIGT GRUNDLAG
§ 17. Der kan ikke under sagen gennemføres mundtlig forhandling med afhøring og procedure, idet kendel-
se træffes på grundlag af det uploadede materiale og eventuel, videoafhøring og besigtigelse. 

MEDDELELSE AF KENDELSEN
§ 18.  Disputs eller voldgiftsretten uploader så vidt muligt den underskrevne kendelse senest 29 dage 
efter endt forligsproces eller efter modtagelse påstandsdokumenter.

FULDBYRDELSE, GYLDIGHEDSPRØVELSE, MEN INGEN APPEL
§ 19. Kendelsen er bindende for parterne. Parterne påtager sig at opfylde enhver afgørelse uden ugrundet 
ophold efter kendelsen er uploadet. 

Stk. 2. Fuldbyrdelse af en voldgiftskendelse efter disse procesregler følger retsplejelovens almindelige 
regler.

Stk. 3. Afgørelsen kan ikke appelleres til nogen anden instans. Der kan alene foretages gyldighedsprøvelse 
af kendelsen hos de almindelige domstole.

Stk. 4. Hver af parterne kan inden for 5 dage efter modtagelsen af kendelsen anmode voldgiftsretten om 
at rette regnefejl, skrivefejl, trykfejl el.lign. i afgørelsen, ligesom de hver især kan anmode voldgiftsretten 
om at fortage en tillægskendelse om krav, der blev fremsat under sagen, men som ikke er medtaget i 
kendelsen.

GRUNDLÆGGENDE PRINCIPPER 
Lige adgang til at fremføre sin sag
§ 20. Voldgiftsretten skal være fair og upartisk og sikre, at parterne behandles lige, og at hver part har 
lige muligheder for at fremføre sin sag. Voldgiftsretten skal tilstræbe, at en kendelse efter disse regler for 
voldgift foreligger inden for 5 måneder efter upload af klageskrift, og i hvor der sker adcitation inden for 7 
måneder efter upload af klageskrift. 

Sagsbehandlingen
Stk. 2. Behandlingen af sagen sker i overensstemmelse med Disputs’ ”Voldgiftsregler(Regler for almindelig 
voldgift)” og Disputs’ ”Regler for voldgiftsdommerne, voldgiftsretten, dens honorar og dens afgørelse”. Hvis 
et spørgsmål ikke er omtalt i disse regler, afgøres spørgsmålet i overensstemmelse med parternes aftale, 
eller i mangel af sådan aftale efter voldgiftsrettens bestemmelse og voldgiftsloven.

Udeblivelse med processkrift
Stk. 3. Undlader en part uden rimelig grund at uploade skrift og eventuelle beviser inden for de givne frister, 
fortsætter voldgiftsretten behandlingen af sagen og afsiger voldgiftskendelse på det foreliggende grundlag. 
 
Fortrolighed
Stk. 4. Sagens behandling eller andre forhold i forbindelse med sagen er fortrolig. Parterne accepterer dog, 
at kendelsen offentliggøres i anonymiseret form på Disputs.com.


