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Hvad er ”effektivitet inden for voldgift”?
Hvorfor voldgift?
Kan voldgift være effektiv?
Særligt om IT-sager
Midler til at sikre effektivitet

HVAD FORSTÅS VED ”EFFEKTIVITET INDEN
FOR VOLDGIFT”?



Med ”effektivitet inden for voldgift” menes en proaktiv proces,
hvor sagen føres med en relativ hastighed afhængig af de
bevismæssige tiltag i den enkelte sag.



Alle aktørerne (både parterne og voldgiftsdommerne) i sagen er
aktive og medvirker til en kort sagsbehandlingstid afhængigt af
sagens omfang og beskaffenhed.

HVORFOR OVERHOVEDET VÆLGE VOLDGIFT?




Voldgiftskendelser er endelige og bindende, og kan ikke appelleres





Større valgfrihed under processen

Mulighed for at udpege sagkyndige dommere – nu retsplejeloven §
20.

Internationale forhold
Hurtighed

UDFORDRINGER - GENERELT



I praksis ikke nødvendigvis hurtigere, da:



En part kan være interesseret i en hurtig afgørelse, mens en
anden part ønsker at trække tiden ud



Voldgiftsretten råder ikke over samme tvangsmidler som de
almindelige domstole



Voldgiftsretten er mere lydhør over for udsættelser end
domstolene?



Dygtige voldgiftsdommere er travle mennesker berammelsestiden ofte ikke hurtigere end ved domstolene

U.2003.2412 V –LANG SAGSBEHANDLING KAN
MEDFØRE VOLDGIFTSAFTALENS UGYLDIGHED
Århus Byret udtalte følgende, og Vestre Landsret stadfæstede
dommen med samme begrundelse:



”Uanset de komplikationer, der er opstået for voldgiftsretten
under sagens behandling, finder retten endvidere, at
voldgiftsretten i forløbet har forsømt at tilrettelægge en
procedure med henblik på en gennemførelse af voldgiftssagen.”



”Henset til at en væsentlig grund til at vedtage en
voldgiftsbehandling er at opnå en hurtig sagsbehandling, finder
retten på denne baggrund, at der er i denne sag er gået urimelig
lang tid, uden at man er kommet væsentlig nærmere en
afgørelse af tvisten.”



”Der findes herefter ud fra en samlet bedømmelse af forløbet at
foreligge sådanne særlige omstændigheder, at sagsøgeren må
være berettiget til at anse sig for frigjort fra voldgiftsaftalen
mellem parterne.”

UDFORDRINGER – IT-SAGER



”IT-sager” er den delmængde af sager om teknologi, der vedrører






Årelange udviklingsforløb
Omfattende kontrakter
Talrige interaktioner mellem kontraktindgåelse og aflevering

Tidsfaktoren medfører





Omfattende dokumentation
Ændring af parternes strategiske sigte og
Væsentlige beløb investeret på begge sider

UDFORDRINGER – IT-SAGER 2



Sagkyndig indsigt ofte væsentlig, eventuelt som syn og skøn





Sagkyndiges indsigt og integritet afgørende
Magten over afgørelsen flyttes fra jurister til teknikere

Syn og skøn øger tidsforbruget uforholdsmæssigt





Udformningen af spørgetemaet omtvistet
Tidsforbruget kan være væsentligt
Omkostningsforbruget

MIDLER TIL AT SIKRE EFFEKTIVITET





Voldgiftsretten deltager proaktivt i procesledelsen, eksempelvis



Indkalder til forberedende møde straks voldgiftsretten er
nedsat, VIR § 30, stk. 2



Fastsætter korte frister med konsekvenser for manglende
overholdelse

Voldgiftsretten deltager proaktivt i syn og skønsprocessen,
eksempelvis i





Spørgsmålenes udformning
Sætter frist for mulighed for at begære om syn og skøn

Voldgiftsretten lader det få omkostningsmæssige konsekvenser for
en part, som ikke medvirker til, at voldgiftssagen gennemføres
hurtigt og på en procesbesparende måde.

REGLER TIL AT SIKRE EFFEKTIVITET



Voldgiftsloven § 8, stk. 2 og VIR § 44, stk. 3:
Selvom en retssag er anlagt ved domstolene, kan en voldgiftssag
anlægges og fortsættes, og der kan afsiges endelig
voldgiftskendelse, mens kompetencespørgsmålet er under
behandling ved domstolene.



VIR § 24, stk. 1:
Såfremt en voldgiftsdommer ikke overholder de til ham hørende
pligter eller sagen ikke fremmes, kan instituttet fratage én eller
flere af voldgiftsdommerne deres hverv som voldgiftsdommer.



VIR § 45 stk. 1 og 2:
Hvis en part nægter at medvirke til sagens behandling eller
udebliver, gennemføres sagen alligevel. Det kan evt. få
processuel skadesvirkning for parten.

FORSLAG TIL KLAUSUL I PARTERNES
VOLDGIFTSAFTALE
 ”En part skal senest i klageskriftet henholdsvis i svarskriftet

fremsætte bevisbegæringer, der vil kunne forlænge
forberedelsen væsentligt. Voldgiftsretten kan tillade, at en
part senere fremsætter en sådan bevisbegæring, hvis
bevisbegæringen er relevant som følge af nye påstande eller
anbringender fra modparten, og voldgiftsretten finder
forsinkelsen undskyldelig.
Voldgiftsretten giver modparten 2 uger til at kommentere
begæringen og træffer beslutning om, hvorvidt bevisførelsen
skal tillades, inden 2 uger efter udløb af modpartens frist.”



”Voldgiftsretten lader ved sin afgørelse om sagens
omkostninger en parts unødige og væsentlige forsinkelse af
sagens behandling få omkostningsmæssige konsekvenser til
skade for denne part.”

Spørgsmål?

