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Når voldgift vinder frem også i store, internationale, kommercielle konflikter, kan en 

af grundene være, at voldgiftsproceduren, herunder bevisførelsen, i et vist omfang er 

et kompromis mellem forskellige retskulturer og derfor betrygger parterne i, at 

voldgiftssagen gennemføres på en måde, de i et vist omfang kan nikke genkendende til 

fra deres egen retskultur.  

Hvis domstolene i Norden ønsker at tiltrække også internationale 

erhvervstvister, må de regler, der gælder for gennemførelsen af sager for domstolene, 

tage hensyn til, at vi lever i en mere globaliseret verden og i den forbindelse overveje, 

om reglerne for bevisførelse ikke med rimelighed kunne adoptere nogle af de måder, 

bevisoptagelse sker i internationale voldgiftssager.  

Med dette udgangspunkt er det min opfattelse, at domstolene skal åbne 

mulighed for at skriftlige parts-/ vidneerklæringer kan anvendes ved domstolene på 

samme måde, som de anvendes i voldgiftssager. Man kommer nok tættere på en 

sandfærdig forklaring på denne måde.  

For så vidt angår edition mener jeg, at den nordiske retskultur for så vidt 

ligger tæt op af det, der anvendes i internationale voldgiftssager. I hvilket omfang der 

er mulighed for yderligere edition i voldgift end ved domstolene afhænger af den 

enkelte voldgiftsrets/ domstols afgørelse af, i hvilket omfang samling af dokumenter, 

der kan kræves fremlagt, fortolkes snævert eller ej. Efter min opfattelse bør man i de 

regler, der skal gælde for domstolene, lægge op til en relativt snæver forståelse af 

samling af dokumenter.  

Samtidig afhøring af eksperter og brug af egne eksperter vil efter min 

opfattelse være et betydeligt fremskridt i domstolsprocessen, hvorfor det bør indføres. 

Det vil åbne mulighed for, at domstolene på en helt anderledes, nuanceret måde kan 

få indblik i de tekniske problemer, som eksperterne udtaler sig om i modsætning til, 

hvis man blot har en af retten udpeget ekspert, som udtaler sin mening. Også om 

tekniske spørgsmål kan der være flere meninger om hvad der er den rigtige løsning/ 

årsag.  

Jo mere grundig og uddybende, bevisførelsen er i første instans ved 

domstolene, jo større sandsynlighed er der for, at man undgår supplerende 

bevisførelse ved en eventuel appel, hvilket i sig selv vil være både økonomisk og 

tidsmæssigt besparende.  

Omvendt er der naturligvis også procesøkonomi forbundet med skriftlige 

vidneerklæringer og partsudpegede eksperter, hvorfor det skal anvendes med omtanke 

i den konkrete sag, eventuelt således at domstolen efter indstilling fra parterne tager 

stilling til, hvorledes bevisførelsen skal foregå, hvis parterne ikke selv kan blive enige 

herom.  
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1 Indledning  

I en globaliseret verden er fuldbyrdelse i udlandet af domme og voldgiftskendelser af 

stor betydning. I dag er det muligt at få fuldbyrdet f. eks. danske voldgiftskendelser i 

langt flere lande, end det er muligt at få fuldbyrdet domstolsdomme. Dette er nok en 

af grundene til den stigende udbredelse af voldgift.  

Inden  for voldgift er der i FN-regi udarbejdet en modellov om voldgift 

(UNCITRALs modellov) med en anbefaling til landene rundt om i verden om at 

udarbejde det enkelte lands voldgiftslov i videst mulig udstrækning i 

overensstemmelse med modelloven. Danmark gennemførte sin voldgiftslov i 

overensstemmelse med modelloven i 2005. 

Inden for voldgift er der et efterhånden ret finmasket system med 

voldgiftslove i de enkelte lande, som i større eller mindre udstrækning følger 

modelloven.  

Dernæst findes der en række voldgiftsinstitutter, som ud over loven har 

regler, der i lidt større detaljeringsgrad fastlægger, hvorledes voldgiftssagen skal 

forløbe, medmindre parterne aftaler andet.  

De betydeligste voldgiftsinstitutter i Norden er Sveriges Handelskammers 

voldgift ( SCC ) og Voldgiftsinstituttet i København. Går vi uden for Norden, er der 

naturligvis andre institutter som ICC i Paris og London Court of International 

Arbitration, ligesom der er institutter i en lang række andre lande.  

De forskellige institutters regler for, hvorledes voldgiftssagen gennemføres, 

er i vid udstrækning sammenfaldende, idet alle institutter gerne vil tiltrække sagerne 

til netop deres institut. Dette er ikke kun til glæde for instituttet, men nok så meget for 

hele den juridiske profession i det pågældende land.  

Inden for domstolsbehandlingen synes der ikke at være den samme interesse 

for at tiltrække sager, selv af kommercielle og internationale sager i høj grad kan være 

med til at udvikle landets retskultur og landets advokater og dommere.  

Efter min opfattelse bør procedureregler for domstolsbehandling inspireres af 

voldgiftsmiljøet, der bl.a. er kendetegnet ved en mere dynamisk udvikling, der har til 

formål at opfylde parternes behov. 

 

2 Skriftlige vidneerklæringer 

Den nordiske tradition for vidneafhøringer er typisk, at vidnet afhøres direkte under 

hovedforhandlingen.  

Men det er typisk ikke første gang, vidnet fortæller sin historie. 

I modsætning til lande, hvor ingen må tale med vidner, før vidnet afgiver sin 

forklaring for retten, er traditionen i Norden, at advokaten gerne må tale længe og 

indgående med ”egne” vidner. Der er naturligvis forskel på, hvorledes dette 

gennemføres, hvilket ofte giver sig udslag i den sikkerhed, hvormed vidnet udtaler 

sig. 

Når advokaten er færdig med at afhøre sit vidne, får modparten lejlighed til 

at stille spørgsmål. Men det tillades typisk ikke den modafhørende advokat at gå 

særligt ”tæt” på vidnet, ligesom man typisk fra dommernes side ikke ønsker, at hele 

vidneforklaringen skal gennemgås en gang til. Det er ikke nogen ukendt situation, at 

dommeren afbryder med ordenne: ”Det har vidnet jo forklaret.” En sådan bemærkning 
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hviler på den fejlopfattelse at sandheden kun har en fremtrædelsesform – den vidnet 

gav i første omgang. Men vidnet vil ofte nuancere sin forklaring ved en ” tæt ” 

modafhøring. 

Når det accepteres at advokaten gennemgår vidneforklaringen med ” sit ” 

vidne forud for forklaringen i retten, er en af begrundelserne at man jo nødig skulle 

spilde rettens tid ( ikke modpartens ). Når en sådan forberedelse af vidnet accepteres 

er forskellen over til skriftlige vidneerklæringer tyndere end en japansk væg. 

Spørgsmålet er, om man ikke kommer sandheden væsentligt nærmere ved en 

fremgangsmåde, hvor vidnet inden hovedforhandlingen nedfælder hele sin forklaring 

på tryk, sådan at dommere og advokater har lejlighed til nøje at sætte sig ind i 

forklaringen inden hovedforhandlingen. Det giver også modparten mulighed for at 

indhente skriftlige vidneerklæringer fra de vidner, han mener belyser sagen ”mere 

relevant”.  

På den måde er det muligt at forberede beviserne fuldt ud inden 

hovedforhandlingen. 

Et led i skriftlige vidneerklæringer er, at modparten får lejlighed til at 

foretage en modafhøring væsentligt grundigere end det, der normalt tillades ved 

domstolene i dag.  

Indvendingen mod skriftlige vidneerklæringer er, at disse skrives af 

advokaterne. Men her glemmer man, at modstykket til, at vidneerklæringen er 

formuleret af advokaten, jo netop er modafhøringen, hvor det vidne, der har ladet 

advokaten skrive noget, han ikke kunne stå inde for, meget nemt kommer på ”glat is”, 

hvorved hele vidneforklaringen styrter i grus. Hvis vidnet ikke fuldt ud kan stå inde 

for indholdet af vidneerklæringen og de enkelte formuleringer, der er brugt, kan den 

skriftlige vidneforklaring således ende med at blive meget værre end ingen 

vidneforklaring for den part der vil støtte sig til vidneforklaringen, og det ved 

advokaten naturligvis godt. 

Også dommeren, der skal dømme i sagen, har naturligvis mulighed for at 

forberede sig langt bedre, når der foreligger en skriftlig vidneerklæring. Dommeren 

får derved mulighed for grundigt at overveje vidneerklæringen i lyset af de øvrige 

vidneerklæringer og de dokumenter, der er fremlagt i sagen, ligesom han nøje kan 

overveje hvilket spørgsmål, han vil stille til vidnet, hvis andre ikke gør det.  

Skriftlige vidneerklæringer vil typisk medføre, at der ikke er behov for 

supplerende vidneafhøringer i appelinstansen.  

Hvis man ikke synes, at dommeren har refereret den traditionelle 

vidneafhøring under hovedforhandlingen korrekt eller fyldestgørende, giver det ofte 

anledning til, at dette søges udbedret ved en afhøring i appelsagen. Disse yderligere 

afhøringer giver ofte anledning til forhaling af appelsagen, ligesom der naturligvis 

også er et procesøkonomisk spørgsmål i forbindelse med yderligere afhøringer. 

Ved anvendelse af skriftlige vidneerklæringer, er der naturligvis også et 

procesøkonomisk spørgsmål, idet det trods alt ofte vil være dyrere for parten, at 

vidneforklaringerne gives ved skriftlige vidneforklaringer end ved afhøring i retten 

under hovedforhandlingen uden skriftlig erklæring i forvejen.  

Hvis proceduren for domstolene tillod skriftlige vidneerklæringer i stil med 

dem, der bruges ved voldgiftsretterne og med samme måde at afvikle dem på, kunne 

man forestille sig reglerne indrettet således, at domstolen i den enkelte sag træffer 
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afgørelse om, hvorvidt man skulle anvende skriftlige vidneerklæringer, hvis parterne 

ikke selv kunne nå til enighed herom.  

Det er min påstand, at man nok kommer væsentligt tættere på sandheden ved 

at lade vidnet afgive en skriftlig erklæring, som han derefter grundigt bliver 

eksamineret i af modparten i forhold til sådan, som det foregår i dag, hvor advokaten 

”forbereder sit vidne”, og hvor modafhøring af intensiv karakter ofte ikke tillades.  

 

3 Edition af et dokument eller kategorier af dokumenter 

Edition, hvor en part tvinges til at fremlægge de dokumenter, han selv er i besiddelse 

af, uagtet de vil belaste ham selv, er vel et kompromis mellem de retssystemer, hvor 

ingen kan tvinges til at fremlægge dokumenter til skade for sig selv, og hvor en part 

selv har den fulde bevisbyrde for sine påstande, på den ene side, og på den anden side 

de retssystemer hvor man anvender discovery, hvor man groft sagt er forpligtet til at 

fremlægge alt. Discovery medfører ofte uoverskuelige mængder af dokumenter, hvor 

hovedparten er irrelevante for sagen.  

Edition er ikke et ukendt fænomen i de nordiske domstole.  

Inden for voldgiftsretten skal der dokumenteres en legitim interesse i at 

kræve dokumentet eller kategorien af dokumenter udleveret fra modparten. Det skal 

videre sandsynliggøres, at det har relevans for sagen. Dernæst skal det specificeres, 

hvad det er for dokumenter, således at de nøje kan afgrænses og fremfindes af den, 

der skal fremlægge dem. Det må ikke lægge en urimelig byrde på den, der skal 

fremskaffe dokumenterne, og det skal i øvrigt sandsynliggøres, at den part, der skal 

fremlægge dokumenterne, også er i besiddelse af de dokumenter, der ønskes 

udleveret. Der er visse muligheder for at afslå edition, fortrolige informationer (priser, 

tredjepartskontrakter, forretningshemmeligheder mv.). 

I relation til domstolsbehandling er det springende punkt mellem voldgift og 

domstolsbehandling, i hvilket omfang domstolene skal tillade, at man kan kræve 

kategorier af dokumenter udleveret fra modparten. Forudsat, at man ikke ender i 

noget, der bare ligner Discovery, er man ved domstolene i norden vel ikke så langt fra 

voldgiftssystemet, idet begæringen om edition vil kunne udformes således, at man 

præciserer ønsket om udlevering mest muligt samtidig med, at domstolene afskærer 

egentlige ”fiskeekspeditioner”, ligesom dette normalt afvises af voldgiftsretten.  

 

4 Samtidig afhøring af sagkyndige 

I Danmark kan man i en sag for domstolene ikke fremlægge sagkyndige erklæringer 

indhentet ensidigt af en part efter sagen er startet ved domstolene. Egentlig en 

ejendommelig retstilstand. Dommeren kan jo tillægge en sådan erklæring den vægt 

han finder rigtig, men den kunne måske bibringe sagen nogle relevante betragtninger. 

Er der tekniske eller vurderingsmæssige spørgsmål, som domstolen skal tage 

stilling til, vil afklaringen af disse spørgsmål typisk ske ved en af retten udmeldt 

sagkyndig person, som så besvarer de spørgsmål, parterne med rettens tilladelse stiller 

den pågældende. 

En indgående afhøring af en af retten udmeldt sagkyndig person medfører 

kun yderst sjældent, at personen ændrer holdning i forhold til de svar, han har givet. 

Det er sjældent, at den sagkyndige er uenig med sig selv.  
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Den sagkyndiges svar vil typisk blive lagt uprøvet til grund af dommeren ud 

fra det synspunkt, at dommeren jo netop ikke er sagkyndig på det pågældende 

område.  

Hvis der blandt dommerne er udpeget sagkyndige personer, er det ikke 

sjældent, at de sagkyndige personer i større eller mindre grad er uenige med de svar, 

den sagkyndige har givet.  

Hvis man som ved voldgift tillod, at parterne spurgte deres egne sagkyndige, 

ville man ofte få sagkyndige erklæringer, der ikke nødvendigvis kom til det samme 

svar.  

Hvis de sagkyndige indkaldes til at afgive forklaring om deres erklæring 

under selve hovedforhandlingen, vil det ofte være særdeles praktisk og givende at 

afhøre dem samtidig. Fordelen, navnlig for voldgiftsretten, er, at man gennem en 

sådan samtidig afhøring af de 2 sagkyndige opnår en væsentligt større forståelse for 

det problem, erklæringerne tager stilling til, ligesom man får en væsentligt bedre 

opfattelse af, hvor det ”rigtige” svar ligger.  

I voldgift gør man undertiden det, at man beder de 2 sagkyndige sætte sig 

sammen et stykke tid inden hovedforhandlingen med henblik på, at de skal gennemgå 

deres respektive erklæringer med henblik på eventuelt at opnå enighed om 

besvarelsen af visse spørgsmål, således at afhøring under hovedforhandlingen kan 

indskrænkes til de punkter, hvor de ikke kan blive enige.  

 

5 Afslutning 

Voldgift er i vid udstrækning præget af partsautonomi, herunder parternes aftale om 

hvorledes beviser skaffes til veje.  

I domstolsprocessen er der for så vidt også en udstrakt partsautonomi, idet 

navnlig parternes påstande og anbringender sætter rammerne for domstolens arbejde i 

sagen. 

Da der i voldgift, navnlig i internationale sager, har udviklet sig noget, der 

nærmer sig en praksis på de ovennævnte 3 punkter, taler meget for at indføre disse 

punkter i domstolsprocessen, da de understøtter muligheden for at nå frem til det 

rigtige resultat, hvilket er et af målepunkterne for domstolsprocessen.  

 




