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Den partsudpegede voldgiftsdommers stillning 

Mogens Skipper-Pedersen, advokat, Danmark1

En partsudpeget voldgiftsdommer har som udgangspunkt den samme stilling som de øvrige 

voldgiftsdommere. Der har imidlertid indenfor de seneste år været en debat i den internationale 

voldgiftslitteratur om, hvorvidt det er hensigtsmæssigt at lade en part vælge sin egen

voldgiftsdommer. Kritikken er gået på, at den ensidige udpegning i sig selv medfører en risiko for 

inhabilitet eller i det mindste en oplevet inhabilitet hos den anden part i voldgiftssagen - en ”etisk 

bias”.

Dette debatindlæg fokuserer på denne problematik i et nordisk perspektiv, men medtager tillige 

relaterede temaer om afgivelse af dissens i voldgiftssager, om erhvervsaktive dommeres deltagelse i 

voldgiftssager, om kommunikationen mellem voldgiftsdommeren og den udpegende part, om den 

partsudpegede voldgiftsdommer har en særlig rolle eller loyalitetspligt over for den udpegende 

part, og om der bør være pligt for en voldgiftsdommer til at oplyse antallet af alle tidligere 

udpegninger fra en part og dennes advokatfirma. 

Der lægges i referatet op til en drøftelse af følgende temaer:

1. Bør partsudpegede voldgiftsdommere forbydes eller begrænses?

2. Bør dissenser i voldgift forbydes eller begrænses?

3. Bør en erhvervsaktiv dommer (”a sitting judge”) kunne udpeges som 

voldgiftsdommer i kommercielle voldgiftssager, herunder som partsudpeget?

4. Hvor går grænsen for tilladelig kommunikation med den udpegende part?

5. Har en partsudpeget voldgiftsdommer en særlig rolle over for den udpegende part?

                                                
1 Advokat Mogens Skipper-Pedersen har deltaget i mere end 50 voldgiftssager som formand, enevoldgiftsdommer og 
som partsudpeget voldgiftsdommer, siden han i 2008 var medstifter af Copenhagen Chambers, Independent Arbitrators. 
Erfaringen omfatter SCC, Voldgiftsinstituttet, ICC og LCIA samt ad hoc sager. Han blev i 2012 af Udenrigsministeriet 
udpeget til ICSID`s voldgiftsdommerpanel.  Mogens Skipper-Pedersen er født i 1940 og er cand.jur. fra Århus 
Universitet i 1966 samt M.C.J. (Master of Comparative Jurisprudence) fra New York University i 1968. Han var ansat i 
Justitsministeriet 1966-1973 og var partner i advokatfirmaet Kromann Reumert i København 1974-2007. Han var i 
1984-89 medlem af Advokatrådet og i perioden 1986-98 medlem af International Bar Associations Council. Har var 
medinitiativtager til stiftelsen af Dansk Forening for Voldgift i 2002, og var foreningens første formand indtil 2008.
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6. Bør en partsudpeget voldgiftsdommer have pligt til at oplyse om antallet af alle 

tidligere udpegninger fra den pågældende part og dennes advokat/advokatfirma?

1. Indledning

En parts ensidige udpegning af en voldgiftsdommer kan efterlade indtrykket af, at der består en 

risiko for afhængighed af den udpegende part - en ”etisk bias”. Den oplevede ”etiske bias” er blevet 

mere nærværende i de senere år. Voldgifts meget betydelige udbredelse har ført til en betydelig 

stigning i antallet af voldgiftssager og dermed også i antallet af voldgiftsdommerhverv. Samtidig er 

kredsen af voldgiftsdommere blevet udvidet. Medens rekrutteringen tidligere var koncentreret om 

relativt få erfarne og anerkendte voldgiftsdommere, udpeges disse nu blandt en langt bredere kreds, 

fra forskellige lande, og med langt flere forholdsvis unge og uerfarne voldgiftsdommere. Dette 

medvirker til at skabe en større usikkerhed og tvivl hos en voldgiftssags parter om, hvorvidt en for 

dem ofte ukendt voldgiftsdommer, udpeget ensidigt af den anden part, opfylder de krav til 

uafhængighed og upartiskhed, som er en væsentlig forudsætning for parternes accept af voldgift 

som alternativ til en domstolsbehandling.

Problemet omkring den ”etiske bias” har i de senere år været i særlig fokus i det internationale 

voldgiftsmiljø, og har ført til stærke synspunkter om, at adgangen for en part til at udpege sin egen 

voldgiftsdommer i en voldgiftssag med tre voldgiftsdommere bør ophæves eller begrænses. Mange 

nordiske jurister deler denne vurdering.

I en drøftelse af den partsudpegede voldgiftsdommers stilling, har jeg derfor fundet det naturligt at 

gøre dette tema til hovedemnet i debatten på sektionsmødet (afsnit 6).

Herudover har jeg udvalgt nogle temaer med en vis tilknytning til hovedemnet, herunder om  

adgangen til at afgive dissens i voldgiftssager(afsnit 7),  om aktive dommeres deltagelse i 

voldgiftssager, herunder som partsudpegede voldgiftsdommere (afsnit 8), om kommunikationen 

mellem en voldgiftsdommer og den udpegende part (afsnit 9 ), om der eksisterer en særlig 

loyalitetspligt eller særlig rolle i relation til den udpegende part (afsnit 10), og om en 

voldgiftsdommer bør have pligt til at oplyse om antallet af alle tidligere udpegninger fra samme part 

eller dennes advokatfirma (afsnit 11 ).
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I de følgende afsnit har jeg medtaget lidt baggrundsinformation, som jeg skønner relevant for mine 

teser, der er anført til sidst i referatet. Den egentlige debatdel starter således først ved afsnit 6.

2. Voldgiftsmiljøet i de nordiske lande

Også i de nordiske lande har der været en betydelig og stigende interesse for voldgift som model for 

løsning af nationale, men især internationale kommercielle tvister.  Dette er sket på trods af, at der 

er en høj grad af tillid til de nationale domstole og til dommernes kompetence, uafhængighed og 

integritet. Hovedårsagerne til denne udvikling er New York konventionen fra 1958 (nu tiltrådt af 

145 stater), en række kompetente og anerkendte voldgiftsinstitutter samt advokaternes betydelige og 

stigende interesse for voldgift. International voldgift er blevet en betydelig juridisk disciplin i sig 

selv med lærebøger, omfattende litteratur, internationale kurser og kongresser mv. Mange advokater 

finder, at internationale voldgiftssager tilføjer et spændende og internationalt aspekt til deres 

traditionelle advokatgerning, og at en aktiv deltagelse i internationale voldgiftssager, enten som 

advokat eller som voldgiftsdommer, er med til at give dem den internationale profil, som så mange 

stræber efter i dag. Medens det for en nordisk advokat er sjældent at kunne rådgive om udenlandsk 

ret, er det muligt på kompetent vis at deltage i førelsen af en international voldgiftssag og at være 

voldgiftsdommer i en sådan sag, selvom sagen behandles efter fremmed ret.2

I denne udvikling har IBA (International Bar Association) en væsentlig andel. IBA afholder hvert 

andet år store advokatkonferencer med deltagelse af flere tusinde advokater, herunder mange 

nordiske advokater. IBA’s voldgiftssektion er en af de mest populære, og der deltager ofte 4-500 

advokater i sektionsmøderne om voldgift, der er et godt forum til at uddybe interessen for og viden 

om voldgiftsretlige emner, samt at dyrke et netværkssamarbejde med internationalt orienterede 

advokater. Et andet område, hvor IBA har haft en stor praktisk betydning for voldgift er de af IBA 

udarbejdede ” Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration” (2004/14). Disse 

retningslinjer har i praksis haft en betydelig global indflydelse på vurderingen af inhabilitetssager.

IBA har også haft en væsentlig betydning for udviklingen af selve voldgiftprocessen. Således har ” 

IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration” (2010) en betydelig anvendelse, 

                                                
2 Se Mogens Skipper-Pedersen: ”Om dansk deltagelse i international voldgift”, Hyldestskrift til Jørgen Nørgaard (2003) 
s. 245-61, Jurist-og Økonomforbundets Forlag
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og har medvirket til at sikre, at internationale voldgiftssager processuelt behandles stort set på 

samme måde, uanset hvilken materiel ret og hvilket hjemsted, der finder anvendelse.

Den store interesse for voldgift blandt nordiske advokater har ført til oprettelse af 

voldgiftsforeninger, og efterfølgende foreninger særligt for yngre voldgiftsdommere, i Danmark, 

Sverige og Finland. I de to sidstnævnte lande er der også oprettet foreninger rettet mod kvindelige 

voldgiftsdommere. Der afholdes i de tre lande en årlig ”Voldgiftens Dag” (I Sverige hvert andet år 

over to dage), og der er etableret forskellige former for uddannelse af voldgiftsdommere. Mange 

jurastuderende deltager i Willem C. Vis internationale Moot Courts i kommerciel voldgift, der 

afholdes hvert år i Wien og Hong Kong.

3. Lidt statistik

Den store interesse for voldgift har naturligvis ført til en stigning i antallet af behandlede 

voldgiftssager. De senest offentliggjorte statistikker fra de mest anvendte institutter viser:

- Voldgiftsinstituttet(DIA) har i de seneste fem år i gennemsnit administreret 114 sager årligt. 

Halvdelen er rent danske sager.

- Voldgiftsnævnet administrerer ca. 400 sager om året indenfor bygge-og anlægsbranchen.

- SCC havde i 2015 181 voldgiftssager, hvoraf 57% var internationale sager og 12 sager var 

sager om investeringsvoldgift.

- Oslo Chamber of Commerce Institut for voldgift og Alternativ Tvisteløsning (FAI) havde i 

2014 alene 3 sager. De fleste norske sager er ad hoc sager.

- Finland Arbitration Institute (FAI) registrerede i 2015 52 sager.

- ICC havde i 2015 registreret 800 sager. 

- LCIA havde i 2015 registreret 326 voldgiftssager. Af 449 udpegede voldgiftsdommere var 

45% valgt af parterne,44% af LCIA Court og 11% af de to sidedommere. 

Enevoldgiftsdommere blev valgt i 52% af sagerne, hvilket var højere end i tidligere år.

- ICSID havde i 2015/16 registreret 45 nye sager, og administrerede i året løbende 247 sager i 

70 voldgiftsretter.
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Ud over institutionelle voldgiftssager føres årligt et betydeligt antal ad hoc voldgiftssager, men der 

foreligger mig bekendt ikke en relevant undersøgelse eller statistik, der belyser antallet af sådanne 

sager.

4. Voldgiftsdommerhvervet

4.1. Hvorledes udpeges voldgiftsdommere i dag?

De fleste nationale voldgiftslove indeholder regler om udpegningsproceduren og om antallet af 

voldgiftsdommere. Reglerne er forskellige. Dette gælder også i de nordiske lande. Alle de nordiske 

voldgiftslove respekterer dog parternes aftalefrihed med hensyn til voldgiftsrettens sammensætning 

og udpegning

I de forskellige voldgiftsinstitutters regelsæt er der ligeledes regler for udpegning af 

voldgiftsdommere og deres antal. Reglerne er lidt forskellige, men også her respekteres parternes 

aftalefrihed. Flere institutregler indeholder dog et krav om instituttets godkendelse af en nomineret 

voldgiftsdommer, således at instituttet påser, at de indstillede personer umiddelbart er kvalificerede, 

uafhængige og upartiske.

I såvel nordisk som international voldgift er den praktiske hovedregel i en voldgiftsret med tre 

dommere, at hver part inden for nærmere angivne frister udpeger en voldgiftsdommer, og at 

parterne i fællesskab udpeger formanden. Dette er den hyppigst forekommende model i kontraktlige 

voldgiftsklausuler, og er tillige hjemlet i de fleste voldgiftsinstitutters regelsæt. 

Denne adgang for en part til at få indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning og dermed en 

oplevet indflydelse på voldgiftssagens forløb og af en fair og upartisk afgørelse, er en væsentlig 

årsag til, at det kommercielle erhvervsliv har accepteret voldgift som den foretrukne 

tvisteløsningsmodel i større kommercielle tvister.

Hvis en part ikke udpeger en voldgiftsdommer, eller parterne ikke kan blive enige om udpegning af 

en formand, udpeges de pågældende af det respektive voldgiftsinstitut eller af den relevante 

nationale domstol efter de regler, der er fastsat i voldgiftsinstituttets regler eller i den relevante 

voldgiftslov.
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DIA har i 2011 offentliggjort et notat om "Udpegning af voldgiftsdommere i Instituttets regi ”. 

Udpegning sker konkret og tilpasset den enkelte sag, således at der ud over hensynet til 

kompetence, uafhængighed og upartiskhed blandt andet tages hensyn til voldgiftssagens hjemsted 

og diversitet i voldgiftsrettens sammensætning.

Jeg er ikke bekendt med, om der er offentliggjort notater om den faktiske udpegningsprocedure af 

voldgiftsdommere ved de øvrige nordiske institutter.

4.2. Hvem udpeges som voldgiftsdommer?

Hovedparten af voldgiftsdommere i internationale voldgiftssager er praktiserende advokater, men 

der udpeges også mange professorer og tidligere dommere. I de nordiske lande udpeges også 

erhvervsaktive dommere.

I Danmark har dommerne historisk set siddet tungt på voldgiftsdommerhvervene. Der har altid 

været tradition for at vælge dommere som formænd for voldgiftsretter, og særligt blandt en mindre 

gruppe af højesteretsdommere, der derfor har haft et betydeligt antal voldgiftssager. Efter min 

vurdering er denne tradition i et væsentligt omfang begrundet i den udpegningspraksis, der er hos 

Voldgiftsnævnet.

Voldgiftsnævnet behandler som nævnt årligt ca. 400 voldgiftssager. Som udgangspunkt medvirker 

der tre dommere, en juridisk dommer og to faglige dommere med en teknisk baggrund. I økonomisk 

store og principielle sager består voldgiftsretten af fem dommere, heraf tre juridiske dommere og to 

faglige dommere. Ved Voldgiftsnævnet udpeges alle juridiske dommere af Voldgiftsnævnets 

Præsidium, der består af en formand, en næstformand og yderligere et medlem samt 17 suppleanter.

Formand og næstformand er begge højesteretsdommere, og det tredje medlem af Præsidiet er 

landsdommer. Blandt de 17 suppleanter er to højesteretsdommere og 15 landsdommere. De 

juridiske dommere ved Højesteret og Landsret sidder således tungt på alle de juridiske 

voldgiftsdommerhverv inden for bygge- og anlægsbranchen, der afgøres af Voldgiftsnævnet, og det 

er langt de fleste. Parterne har ingen indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning.

Voldgiftsinstituttet blev stiftet i 1981 og blev indtil 2003 samadministreret med Voldgiftsnævnet, 

herunder med den samme daglige ledelse. Det kan derfor ikke undre, at Instituttet i et meget 

betydeligt omfang udpegede dommere i de voldgiftssager, hvor Instituttet udpeger formanden. Det 

har været nærliggende at udpege dommere, som man havde gode erfaringer med og godt kendskab 
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til fra voldgiftssagerne i Voldgiftsnævnet. I dag udpeger Voldgiftsinstituttet blandt en bredere kreds 

af advokater, professorer og dommere

Den udstrakte anvendelse af dommere i voldgiftssager ved de to danske voldgiftsinstitutter samt 

gennem parternes valg af dommere i private voldgiftssager førte til, at nogle højesteretsdommere 

havde indtægter fra deres bierhverv, der langt oversteg deres løn som dommere. Dette førte til et 

politisk indgreb gennem en ændring af retsplejeloven om dommernes bibeskæftigelse, der trådte i 

kraft den 1. januar 2007. Efter de nye regler skal udpegning af en dommer som voldgiftsdommer 

godkendes af den pågældende dommers retspræsident (der har den formelle udpegningsret), og 

ingen dommer må i gennemsnit over en 3 års periode have biindtægter, der overstiger 50% af 

lønnen som dommer. Dette indtjeningsloft betyder, at en del højesteretsdommere nu må begrænse 

antallet af deres voldgiftsdommerhverv. Voldgiftsinstituttet har derfor udvidet kredsen af 

voldgiftsdommere, herunder med højesteretsdommere, som ikke tidligere har været udpeget som 

voldgiftsdommere i Instituttets regi, samt med flere landsdommere. Voldgiftsinstituttets præference 

for at udpege dommere er således uændret.

Som et kuriosum kan oplyses, at et af Advokatrådet og Voldgiftsinstituttet i 1999 nedsat udvalg, der 

havde til opgave at undersøge mulighederne for at etablere et internationalt anerkendt og markant 

voldgiftsinstitut med base i København, i 2001 foreslog en fusion mellem Voldgiftsinstituttet og 

Voldgiftsnævnet. Et sådan fusion ville skabe et institut med ca.500 voldgiftssager om året. 

Forslaget blev tiltrådt af Advokatrådet og Voldgiftsinstituttet, men blev afvist af Voldgiftsnævnet, 

der ikke fandt, at der var behov for en international dimension af nævnets virksomhed, ligesom man 

nærede bekymring for, om et ændret voldgiftsinstitut ville kunne opnå samme grad af tillid hos de 

nuværende brugere i tvister inden for bygge- og anlægssektoren. Drøftelsen førte til en ophævelse 

af den administrative samkøring af de to institutter, der siden 2003 har haft selvstændige domiciler 

og ledelser.

5. Kravet om at en voldgiftsdommer skal være uafhængig og upartisk

Det er i dag en veletableret regel i nordisk og international voldgift, at en voldgiftdommer skal være 

uafhængig og upartisk. Dette gælder også for den partsudpegede voldgiftsdommer, og der er i dag 

almindelig enighed om, at kravene hertil principielt er de samme for alle voldgiftsrettens dommere. 

Sådan har det ikke altid været. Før 1970 var det ikke almindeligt, at der blev stillet et sådant krav til 
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partsudpegede voldgiftsdommere. Det er i denne forbindelse også interessant at bemærke, at der i 

ICSID konventionens Art. 14.1 alene stilles krav om, at den designerede voldgiftsdommer skal være 

af ”-high moral character-who may be relied upon to exercise independent judgement”.3

Det ligger uden for dette referats formål at foretage en nærmere gennemgang og analyse af kravene 

til uafhængighed og upartiskhed, herunder af retspraksis og administrativ praksis ved de forskellige 

voldgiftsinstitutter, uanset at netop voldgiftsdommeres inhabilitet er et emne, der fylder meget i den 

administrative behandling af voldgiftssager samt i den juridiske teori og retspraksis. Indsigelse mod 

en voldgiftsdommers habilitet forekommer i praksis ganske ofte i en voldgiftssags indledende faser 

og undertiden tillige under voldgiftssagens forløb samt i den efterfølgende fuldbyrdelsesfase.4

Pligten til selv at oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl

De fleste voldgiftslove indeholder en oplysningspligt, og ved mange voldgiftsinstitutter har den 

foreslåede voldgiftsdommer tillige en pligt til at underskrive en erklæring, der angiver eksempler 

på, hvad der som minimum skal oplyses om. Det er vigtigt, at den designerede voldgiftsdommer 

ved udpegningen og løbende under hele voldgiftssagens behandling straks oplyser om alle forhold, 

der kan være egnet til at skabe berettiget tvivl om den pågældendes habilitet. En manglende relevant 

oplysning kan føre til kendelsens ugyldighed, medføre store ekstra omkostninger for sagens parter, 

hvis sagen skal gå helt eller delvis om, eventuel erstatningspligt for voldgiftsdommeren, og som 

minimum et tab af agtelse hos de andre dommere i sagen og hos det pågældende voldgiftsinstitut. 

Men disse konsekvenser er sjældne. I betragtning af, at oplysningspligten er helt afgørende for at få 

en eventuel inhabilitet frem i lyset, kan det undre, at der ikke er knyttet alvorligere konsekvenser af 

en undladelse af at give relevante oplysninger. Der er flere muligheder som f.eks. at udelukke 

voldgiftsdommeren fra nye udpegninger ved det pågældende institut i en længere årrække5.

Prøvelsen af inhabilitetsindsigelser

Såfremt der er tale om institutionel voldgift, vil indsigelse mod en voldgiftsdommers habilitet i 

første række blive indbragt for det pågældende voldgiftsinstitut. Flere af disse institutter 

                                                
3 Alfonso Gomez-Acebo har i sin bog ”Party-Appointed Arbitrators in International Commercial Arbitration”( 2016) 
s.33 ff, Kluwer Law, redegjort for den historiske udvikling i kravene til uafhængighed og upartiskhed
4 Om indholdet af dansk og nyere nordisk litteratur og praksis vedrørende inhabilitet henvises til Niels Schiersings 
kommenterede danske voldgiftslov (2016) s. 203 ff. Jurist- og Økonomforbundets Forlag
5 Som foreslået af Jason D. Fry  og Juan Ignacio Stampalija i deres artikel ”Forged Independence and Impartiality: 
Conflicts of Interest of international Arbitrators in Investment Disputes”, Arbitration International 2014 s.261, Kluwer 
Law/LCIA
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offentliggør deres afgørelser om inhabilitet, hvilket kan gøres i anonymiseret form, og derfor ikke 

kræver parternes samtykke. I Danmark har DIA offentliggjort sin inhabilitetspraksis i de seneste ti 

år, i alt 57afgørelser.6 SCC offentliggør også en række inhabilitetsafgørelser. 

Om ICSID sager, hvor der i en indsigelsessag kræver nærmest bevis for, at voldgiftsdommeren 

”manifest lacks the qualities required”, henvises til Jason D. Fry og Juan Ignacio Stampalija’s

analyse af 32 inhabilitetsindsigelser i ICSID sager, hvor kun 5 blev godkendt. Forfatterne foreslår at 

ICSID’s ”manifest lacks”-test erstattes af UNCITRAL`s ”justifiable doubts”-test.7

6. Bør partsudpegede voldgiftsdommere forbydes eller begrænses?

6.1. Debatten i den internationale voldgiftsteori

I 2010 fremsatte den anerkendte internationale voldgiftsdommer Jan Paulsson en kritik mod den 

udstrakte brug af ensidigt udpegede sidedommere i sin artikel ”Moral Hazard in International 

Dispute Resolution”8. Han gav udtryk for, at den ensidige ret til at udpege sin egen 

voldgiftsdommer indebærer en indbygget risiko for, at den udpegede dommer bringes i et 

afhængighedsforhold til den udpegende part. Paulsson foreslog at arbejde henimod en praksis om, 

at enhver voldgiftsdommer skal vælges af parterne i fællesskab, subsidiært af en neutral instans, og 

i institutionel voldgift foreslog han, at parterne udpegede deres voldgiftsdommer ud fra en 

eksisterende liste over kvalificerede voldgiftsdommere, udarbejdet af det pågældende 

voldgiftsinstitut. Paulssons kritik fik støtte fra en anden anerkendt international voldgiftsdommer, 

Albert Jan van den Berg, der i 2011 udgav sin artikel: "Dissenting Opinions by Party-Appointed 

Arbitrators in Investment Arbitration"9. Artiklen omtaler en undersøgelse af 150 ICSID 

voldgiftskendelser, hvor der var blevet dissentieret i 34 sager. Alle dissenser i disse sager var med 

een undtagelse blevet afgivet af den voldgiftsdommer, der var udpeget af den tabende part. Dette 

fandt van den Berg var en direkte følge af udpegningsmetoden: "... the fact that dissenting 

arbitrators are nearly always those who have been appointed by the party aggrieved by the 

                                                
6 Johan Tufte-Kristensen, Steffen Pihlblad: ”Challenge Decisions at The Danish Institute of Arbitration”(2016) 33 
Journal of International Arbitration, Issue 6, s.577-651
7 ibid s. 189-264 (note 4)
8  25 ICSID Rev. 339 (2010)
9 Mahnoush Arsanjani and others: "Looking to the Future: Essays on International Law in Honor of W. Michael 
Reisman”, Martinus Nijhoff Publishers (2011)
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majority decision does not, in and of itself, point to a failure of ethics … The problem is that the 

inevitability of such calculations proves that unilateral appointments are inconsistent with the 

fundamental premise of arbitration: mutual confidence in arbitrators."

Med udgangspunkt i disse to kritiske indlæg er der efterfølgende publiceret adskillige indlæg om 

emnet i den internationale voldgiftslitteratur. Både for og imod kritikken. Det seneste nordiske 

bidrag er mig bekendt Johan Tufte-Kristensens artikel: "The unilateral appointment of co-

arbitrators"10. Denne artikel indeholder en fyldig henvisning til den tidligere litteratur om emnet, og 

er en neutral analyse af hele udpegningsproceduren. Artiklen omtaler rationalet bag den ”etiske 

bias” ved ensidigt partsudpegede voldgiftsdommere:

”A large part of the concern about the unilateral appointment of co- arbitrators rests on a 

perception that unilaterally appointed co-arbitrators become partial by the mere fact that 

they are unilaterally appointed. The rationale behind this perception is quite simple. 

Prospective arbitrators are normally delighted to be appointed as arbitrators because of the 

honor and remuneration that it brings about. The logical consequence of this is that 

prospective arbitrators want to attract appointments. Arbitration practitioners know that 

parties and attorneys normally consider a series of candidates before selecting an 

arbitrator. They also know that the appointing party`s attorney is going to appoint 

arbitrators again in the future. In order to remain attractive to future “appointers”, the 

arbitrator may want to leave the appointing party and counsel with a good impression. ---

But for some parties and counsel a good impression includes the arbitrator`s pre-disposition 

towards the party`s claim. Some parties and counsel even expect “their” arbitrators to 

argue their claims before the presiding arbitrators. The arbitrator may be influenced by the 

party`s or counsel’s demand when rendering an award because the arbitrator wants to leave 

the party and counsel with a good impression to promote future appointments. This is not 

always the case; many arbitrators are able to arbitrate impartially and independently 

despite being unilaterally appointed. However, the rationale above makes the unilaterally 

appointed arbitrator appear partial in any event. The situation has been described as an 

“inherent partiality of party-appointed arbitrators”, but is rather an inherent appearance of 

partiality.”

                                                
10 Arbitration International 2016 s.483-504. Kluwer Law/LCIA
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Også i nordisk perspektiv forekommer det klart, at den ensidige ret til at udpege sin egen 

voldgiftsdommer indeholder en indbygget “etisk bias” i en eller anden form. Denne form for ”bias” 

forekommer ikke ved domstolene, og noget kunne derfor tale for at ophæve denne risiko i 

voldgiftssager. En voldgiftskendelse er jo ligeværdig med en domstolsafgørelse. Som nævnt er 

mange nordiske jurister enig i denne vurdering.

Dette emne er et hovedtema ved drøftelsen på sektionsmødet.11

Jeg vil i det følgende argumentere for, at der ikke er grundlag for at ophæve eller begrænse en parts 

adgang til at udpege sin egen voldgiftsdommer i en voldgiftsret med tre voldgiftsdommere. 

6.2. Parterne ønsker at udpege deres egen voldgiftsmand

Voldgift bygger på parternes aftale. Det er parterne, der vedtager voldgift som tvisteløsningsmetode 

i stedet for de almindelige domstole, og det er parterne der bestemmer, om sagen skal afgøres ved 

ad hoc voldgift eller ved institutionel voldgift, antallet af dommere og voldgiftens hjemsted og 

sprog. Parterne kan også - men det sker sjældent i praksis - aftale spilleregler for selve 

voldgiftsprocessen, f.eks. ”fast-track” voldgift, frister, antal procesindlæg, om der skal være 

skriftlige vidneerklæringer, honorar til dommerne etc. Der er almindelig enighed om, at det for 

parterne væsentligste element i denne udstrakte aftalefrihed er retten til at vælge sin egen 

voldgiftsdommer i en voldgiftsret med tre dommere. Denne ret har eksisteret og er blevet benyttet i 

årtier, både af selvstændige stater og af kommercielle parter. Parterne får herved en indflydelse på 

nedsættelsen af en kompetent voldgiftsret og en kontrol med voldgiftssagens forløb, og dette er med 

til at give den samlede voldgiftsret den autoritet og den accept for den endelig kendelse, som er så 

vigtig i voldgift, hvor der ikke er nogen appelmulighed. Det er lettere for en part at acceptere en for 

parten negativ voldgiftskendelse, når der i afgørelsen har deltaget en voldgiftsdommer, som parten 

har tillid til og selv har udpeget.

Forskellige empiriske undersøgelser har vist, at parterne og deres juridiske rådgivere 

(virksomhedsjurister og eksterne advokater) fremhæver retten til at udpege deres egen 

voldgiftsdommer som et af de væsentligste elementer i valget af voldgift i stedet for nationale 

domstole. Således viser en ”International Arbitration Survey”12, udført i 2012 af the School of 

                                                
11 Emnet er indgående behandlet af Gomez-Acebo, ibid s.39 ff. (note 2)
12 ”Current and Preferred Practices in the Arbitral Process.”
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International Arbitration, Queen Mary, University of London, at 76% af de deltagende foretrak 

denne udpegningsmetode frem for andre.

En ophævelse af adgangen til at udpege sin egen voldgiftsdommer må derfor forventes at ville få en 

stærk negativ indflydelse på erhvervslivets valg af voldgift.

6.3. Udpegningsretten er hjemlet i nationale voldgiftslove og institutregler

Retten til at udpege sin egen voldgiftsdommer er knæsat i UNCITRAL Modellov (Article 11.3) og i 

de fleste nationale voldgiftslove, herunder i de nordiske love, i Danmark § 10, stk. 2, i Sverige § 13, 

i Norge § 13, og i Finland § 17.2.

De fleste voldgiftsinstitutregler indeholder en accept af, at parterne selv kan udpege en 

voldgiftsdommer, men flere institutter kræver, at det pågældende institut godkender den 

pågældende. Der er således en vis screening af en nomineret voldgiftsdommers egnethed, 

uafhængighed og upartiskhed, men dette medfører naturligvis ikke i sig selv, at den indbyggede 

”etiske bias” forsvinder. Men godkendelsen kan måske identificere nogle ”brådne kar”, hvis disse 

personer er kendte i institutregi. En manglende godkendelse skyldes dog formentlig snarere 

instituttets dårlige erfaringer med en nomineret voldgiftsdommer med hensyn til manglende 

kompetence, langsommelighed, mangel på samarbejdsevne og for mange gentagne udpegninger fra 

samme part.

Det siger sig selv, at det ikke er en let opgave at forsøge at ophæve adgangen for en part til at 

udpege sin egen voldgiftsdommer når henses til den sikre forankring i love og institutregler, at 

denne ret har eksisteret så lagt historien går tilbage, og at udpegningsretten betragtes som den 

måske mest attraktive begrundelse for at vælge voldgift fremfor nationale domstole. Det kan med 

styrke gøres gældende, at retten er så fundamental og væsentlig, at den ikke kan ændres. 13

6.4. Parterne har saglige grunde til at udpege deres egen voldgiftsdommer

Der er næppe tvivl om, at der findes parter, der bevidst leder efter en voldgiftsdommer, der vil gå 

langt for at vinde sagen for den udpegende part, og at der også findes uetiske voldgiftsdommere, der 

er villige til at betræde denne vej. Men disse tilfælde er formentlig i fåtal, og det er ikke dem, der er 

                                                
13 Charles N. Brower and Charles B. Rosenberg:”The Death of the Two-Headed Nightingale: why the Paulsson-van den 
Berg Presumption that Party-Appointed Arbitrators are Untrustworthy is Wrongheaded”, Arbitration International  2013 
s.7-44, Kluwer Law /LCIA
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genstand for temadebatten på sektionsmødet. Udpegning af en partisk dommer bærer i øvrigt 

straffen i sig selv, da det relativt hurtigt bliver klart for de andre voldgiftsdommere, at der er tale om 

”bias” eller kraftig mistanke herom. Fra dette tidspunkt vil den pågældende tabe både respekt og 

indflydelse i sagen, og risikere at blive udskiftet med en anden voldgiftsdommer.

Der kan være mange grunde til at ønske en bestemt voldgiftsdommer udpeget, herunder:

- Faglig kompetence og solid praktisk erfaring indenfor det for sagen relevante område

- Uddannelsesmæssig baggrund

- Erfaring som voldgiftsdommer i lignende sager 

- Personlige evner som fleksibilitet, effektivitet, empati, gennemslagskraft, tolerance mm

- Solidt kendskab til voldgiftssagens sprog

- Fornøden tid

- Respekteret i voldgiftsmiljøet 

- Kendskab til partens nationale ret og praksis, særligt såfremt sagen foregår i udlandet 
under fremmed ret.

Disse faktorer vil ofte være grundigt vurderet af parten og dennes advokat, og overordnet set vil det 

naturligvis gælde, at en part ønsker en voldgiftsdommer, som objektivt set bedømmes til at være 

god for partens sag. Men det er ikke det samme som at sige, at parten leder efter en partisk dommer. 

Det parten forsøger er, gennem en mental analyse, at finde frem til den voldgiftsdommer, som 

parten tror er bedst til at forstå og acceptere partens sag. Men denne vurdering er sædvanligvis 

baseret på den potentielle dommers kompetencer og personlighed og ikke på aftalt eller forventet 

”bias”. Eller som udtrykt af Martin Hunter:

”—I am simply looking for someone who is likely, in very general terms, to be sympathetic 

to the position my client has to defend-someone who is likely to be genuinely persuaded by 

my argument. For example, in representing a government who has nationalized an oil 

company, I am not likely to choose an investment banker from a capitalist country with 

many years of experience of battling for investors in less-developed countries, or someone 

who has published a series of articles showing that he has a conservative viewpoint on the 

interpretation of the phrase ‘prompt, adequate and effective’ compensation”.14

6.5. Den “etiske bias” medfører ikke store problemer i praksis

                                                
14 ”The Arbitral Process and the Independence of Arbitrators”, 1991 ICC Publ. No 472, s.25. Se også Gomez-Acebo 
ibid s.66 (note 2)
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De fleste erfarne voldgiftsdommere har på et eller andet tidspunkt oplevet partsudpegede 

voldgiftsdommere, som klart ikke har taget deres pligt til fuldkommen upartiskhed og 

uafhængighed alvorlig. Men sådanne klare tilfælde af inhabilitet er heldigvis sjældent 

forekommende på vore breddegrader. Derimod forekommer det under voteringen, at selv erfarne, 

kompetente og velanskrevne voldgiftsdommere fornemmes at have en tendens til at sympatisere lidt 

for meget med de synspunkter, der er gjort gældende af den udpegende part. Dette kan resultere i en 

majoritetsafgørelse og en dissens, særligt hvis der er tale om et hovedspørgsmål, f.eks. om der 

foreligger et retsstridigt forhold. I mange tilfælde vil uenigheden dog i stedet påvirke en 

erstatningsopgørelse og/eller fordelingen af sagens omkostninger. Det behøver der ikke at være 

noget galt i. En anden opfattelse end flertallet kan være sagligt begrundet. Den kan også være 

begrundet i, at den pågældende er af den opfattelse, at en partsudpeget voldgiftsdommer har en 

særlig pligt til at sørge for, at den udpegende parts synspunkter kommer frem til de andre dommere. 

Men sådanne oplevelser kan i nogle tilfælde fremkalde en vis bekymring hos de andre 

voldgiftsdommere.

Det er i sagens natur vanskeligt at vurdere, hvor ofte det i praksis forekommer, at den oplevede 

”etiske bias” ved partsudpegede voldgiftsdommene er udtryk for en reel bias. Jeg tror ikke 

problemet er så stort. Alfonso Gomez-Acebo har i sin bog medtaget resultatet af en af ham foretaget 

undersøgelse af alle 518 indsigelser mod voldgiftsdommere i ICC voldgiftssager i perioden 1992-

2009. Heraf fremgår, at antallet af indsigelser ikke er større i sager med partsudpegede 

voldgiftsdommere end i andre sager. I absolutte termer var 47.3% af indsigelserne rettet imod mod 

de partsudpegede voldgiftsdommere, medens 33% rettede sig imod formanden og 18% mod en 

enevoldgiftsdommer. Relativt set var der således flere inhabilitetsindsigelser mod formanden.  

Indsigelser helt eller delvis baseret på ”bias” viste ikke den store forskel: 96% for partsudpegede, 

96.5% for voldgiftsformænd og 87,1% for enevoldgiftsdommere. Af alle accepterede indsigelser 

vedrørte 9.4% partsudpegede, 5.3 % formanden og 3.2% enevoldgiftsdommere.15

6.6. Der findes ikke egnede alternative udpegningsmetoder

Der findes alternative udpegningsmetoder, der kan undgå eller reducere den ”etiske bias” og 

samtidig bevare en vis indflydelse omkring udpegningen hos sagens parter. De mest almindelige er: 

                                                
15 ibid s. 145-174, særligt s. 171-74 (note 2)
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Voldgiftsdommerne udpeges af parterne i fællesskab

Den ”etiske bias” kan naturligvis undgås, såfremt alle voldgiftsdommerne, som foreslået af 

Paulsson, udpeges i enighed mellem parterne. Dette sker dog sjældent i praksis, og oftest i 

voldgiftsaftaler, der indgås efter konflikten er opstået, eksempelvis i tvister mellem statslige og 

kommunale institutioner eller andre offentlige aktører.

Hvis man ophævede parternes ret til at udpege egne voldgiftsdommere må det forventes, at parterne 

i større omfang end nu ville forsøge at opnå enighed om voldgiftsrettens sammensætning. Men det 

er ikke en god løsning for parter, der vælger voldgift fordi de er af den overbevisning, at indflydelse 

på voldgiftsrettens sammensætning er væsentlig for tilliden til, at voldgiftssagen afgøres af 

voldgiftsdommere, der har den fornødne kompetence og indsigt til at afgøre netop deres sag fair og 

upartisk. En sådan model vil også støde på betydelige praktiske problemer med at opnå enighed, og 

vil ofte medføre store forsinkelser. I mange tilfælde er modellen kun anvendelig, hvis begge parter i 

forvejen kender eller har erfaring med alle tre dommere, et krav der er vanskeligt at opfylde i en 

international sag med parter fra forskellige lande. Alternativt vil man falde tilbage på en udpegning 

ved domstolene eller voldgiftsinstitutter, som vil medføre yderligere forsinkelser. Dette kan på sigt

udhule erhvervslivets tillid til voldgiftssystemet og reducere antallet af voldgiftssager.

Ved nogle voldgiftsinstitutter er det deklaratoriske udgangspunkt, at voldgiftsretten sættes af en 

enedommer, men at parterne har mulighed for i enighed selv at vælge denne.16 I de fleste mindre 

sager er det både mere effektivt og mere økonomisk kun at have en dommer. Når parterne på trods 

heraf meget ofte i stedet bliver enige om tre dommere, er dette en dokumentation for den store 

betydning, parterne tillægger retten til at udpege deres egen voldgiftsdommer.

Alle voldgiftsdommere udpeges af en tredje part

Denne model anvendes ubetinget af Voldgiftsnævnet i Danmark.

Ved nogle voldgiftsinstitutter skal partsudpegede voldgiftsdommere godkendes af det pågældende 

voldgiftsinstitut. Dette opleves næppe som nogen væsentlig indskrænkning i en parts kontrol med 

voldgiftsrettens sammensætning. Hvis godkendelse nægtet kan en part indstille en anden af parten 

                                                
16 F.eks. ICC art. 12.2, LCIA art. 5.4 og DIA § 10.1



16

ensidigt valgt dommer. I øvrigt er det forholdsvis sjældent, at voldgiftsinstitutterne nægter at 

godkende parternes indstilling.

Et krav om, at alle voldgiftsdommere skal udpeges af et voldgiftsinstitut eller anden tredjemand er 

for langt de fleste parter ikke et tilfredsstillende alternativ. Hvis der ikke kan opnås enighed mellem 

parterne om alle voldgiftsdommerne, er parterne overladt til at lade deres sag behandle af for dem 

tilfældigt udpegede dommere, som de ofte ikke kender eller har oplysninger om. Uanset de udvalgte 

dommeres kompetence og voldgiftsinstituttets omhu vil parterne ikke på forhånd have tillid til, at 

der i panelet er den samme indsigt og kompetence i deres sags særlige krav, som hvis parterne 

havde valgt deres egne voldgiftsdommere. 

Listemetoden

En mellemløsning kunne være at lade parterne vælge deres voldgiftsdommer fra en i forvejen 

udarbejdet liste fra det pågældende voldgiftsinstitut, som foreslået af Paulsson. En part ville så 

bevare en vis indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. En sådan liste vil naturligvis 

indeholde navne på en række erfarne og kendte voldgiftsdommene, men ofte ikke nogen en part har 

særligt kendskab til og derfor kan have en særlig tillid til. Det er heller ikke givet, at en part på 

listen finder en person, der imødekommer en parts særlige ønsker, f.eks. en voldgiftsdommer fra 

samme jurisdiktion eller retsområde som parten. Det er også en ulempe ved sådanne lister, at 

udvælgelseskriterierne ikke kendes, og at listen ofte ikke indeholder tilstrækkeligt med yngre navne 

med bedre tid og mindre krav til lønsomhed end ældre erfarne voldgiftsdommere. 

De fleste parter vil ikke betragte listemetoden, hverken i dens rene form eller i varianter heraf, som 

et acceptabelt alternativ.17

Sammenfatning – TESE 1

Det er min opfattelse, at den partsudpegede voldgiftsdommer bør bibeholdes i sin nuværende form. 

Den indbyggede risiko for ”etisk bias” kan håndteres, og kan ikke retfærdiggøre et forbud imod 

eller en indskrænkning af en parts historisk funderede ret til at vælge sin egen voldgiftsdommer i en 

voldgiftssag med tre dommere.

                                                
17 CPR International Institute for Conflict Prevention & Resolution, Rule 5.4(d) foreskriver en særlig screeningmetode 
ved valg af voldgiftsdommere.  
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Derimod er det min opfattelse, at der bør iværksættes andre tiltag, der kan reducere den ”etiske 

bias”. Disse tiltag vedrører en begrænsning i adgangen til at afgive dissens i voldgiftssager og i en 

voldgiftsdommers kommunikation med den udpegende part, en udvidet oplysningspligt om antallet 

af tidligere udpegninger fra samme part/advokatfirma samt en ændret holdning til opfattelsen af, at 

en partsudpeget voldgiftsdommer har en særlig rolle over for den udpegende part.

7. Dissenser i voldgiftssager 18

En ophævelse af eller en begrænsning i adgangen til at afgive dissens i voldgiftssager ville 

medvirke til at reducere den ”etiske bias”. Dette taler for at begrænse dissensadgangen, medmindre 

der er stærke argumenter imod.

Det forhold, at der kan afgives dissens i retssager, er ikke ensbetydende med, at dissens også bør 

være tilladt i voldgiftssager. En voldgiftssag er ikke en retssag, men en privat aftalt 

tvisteløsningsmetode.  Der sker kun i begrænset omfang en offentliggørelse af kendelsen, hvorfor 

præjudikats effekten er begrænset. Parterne ønsker, at der træffes en fair, upartisk og bindende 

afgørelse af deres kommercielle tvist, og de er som udgangspunkt ikke interesseret i at læse om et 

afvigende synspunkt i dommerpanelet. En dissens svækker kendelsens autoritet, hvilket er 

uhensigtsmæssigt, når kendelsen ikke kan appelleres og kun yderst sjældent angår nogle for 

parterne principielle spørgsmål. Dette partsautonomiske synspunkt taler med styrke imod afgivelse 

af dissens i voldgiftssager.

Mange voldgiftsdommere mener, at retten til gennem dissens at give udtryk for et fra flertallet 

afvigende synspunkt om faktiske og/eller retlige spørgsmål er en central del af en voldgiftsdommers 

uafhængighed og retten til at ytre sig frit. Dette gælder især ved processuelle uregelmæssigheder og 

anden tilsidesættelse af ”due proces”. Et sådant synspunkt har en vis bærekraft, men hensynet til en 

afvigende opfattelse bør ikke strækkes for vidt i en voldgiftssag. Det vil ofte være muligt at finde et 

kompromis om en dækkende formulering af et tvistepunkt. I modsat fald må der træffes en 

flertalsafgørelse, hvor det om det omtvistede punkt ofte er tilstrækkeligt blot at anføre, at een af 

voldgiftsdommerne havde en anden opfattelse end flertallet. I værste fald må den uenige 

                                                
18 Se Charles N. Brower and Charles B. Rosenberg, ibid.s.27-44 (note 12), og Albert Jan van der Berg: “Charles 
Brower’s problem with 100 per cent dissenting opinions by party-appointed arbitrators in investment arbitration”, 
Arbitration International 2015 s.381-93, Kluwer Law/LCIA. Se også Tufte-Kristensen, ibid s. 490 (note 9)



18

voldgiftsdommer undlade at medunderskrive kendelsen. I den forbindelse bemærkes, at kun få 

voldgiftslove og institutregler direkte hjemler en adgang til at afgive dissens.19 Dissens vil dog i 

praksis normalt blive tilladt, hvis det godkendes af voldgiftsrettens flertal. Flere institutter hjemler 

mulighed for at afgøre sagen ved en flertalsafgørelse.20

”Dissenskortet” trækkes undertiden under voteringen af den voldgiftsdommer, der er udpeget af den 

tabende part, for herefter at blive frafaldet igen. I sådanne tilfælde kan forbeholdet om at dissentiere 

få en vis indflydelse på andre elementer i afgørelsen, herunder særligt erstatningsopgørelsen og 

omkostningsfordelingen. Ikke sjældent vedrører uenigheden alene bevisvurderingen i en 

erstatningsopgørelse, hvor der er enighed om ansvarsgrundlaget, og ofte fører dette til et kompromis 

om erstatningens størrelse. Dette behøver der ikke være noget forkert i. Det er legitimt at være 

uenig også i en voldgiftsret, og en enstemmig kendelse er udtryk for et teamwork i voldgiftsretten, 

og er med til at legitimere afgørelsens rigtighed over for den tabende part. En dissens kan derimod 

give anledning til utryghed hos den tabende part og lettere anspore til anfægtelse af kendelsen.

Det forekommer dog næppe helt sjældent, at der med nogen føje er grund til at frygte, at formålet 

med en dissens er at vise den udpegende part, at man har været helt eller delvis enig i partens 

synspunkter. En dissens kan vedrøre resultatet, men også delelementer som f.eks. en 

omkostningsfordeling. De fleste erfarne voldgiftsdommere har også oplevet tilfælde, hvor en 

dissens har været udtryk for klar ”bias”. Dette kan f.eks. komme til udtryk ved, at en 

voldgiftsdommer i slutningen af voteringsforløbet meddeler, at der vil blive afgivet dissens, selvom 

den pågældende under voteringen har givet udtryk for at være fuldt ud enig med sine meddommere. 

Dette er uetisk og kan tillige være i strid med den forudsatte fortrolighed i voldgiftsretten. Men ofte 

kan de andre voldgiftsdommere ikke gøre andet end at afsige en flertalsafgørelse og medtage 

dissensen, hvis det ønskes. Det gøres det som regel, for derved får den pågældende mulighed for at 

vise den udpegende part, at han eller hun har stemt for den udpegende parts synspunkter.

Det er anført, at dissenser i voldgiftssager kan medvirke til at sikre en mere nuanceret og rigtigere 

afgørelse. Synspunktet er, at et godt udkast til dissens kan identificere svage punkter i flertallets 

argumentation, og derved føre til en udbygget begrundelse. Den kan også føre til en forening af 

synspunkter, således at en formel dissens undgås. Holdbarheden af dette argument er dog nok 

                                                
19 Se f.eks. ICSID Art. 48(4) og DIA § 25 stk. 5
20 Se også UNCITRAL, Art. 31.3”—the signature of the majority of all members of the arbitral Tribunal shall suffice, 
provided that the reason for any omitted signature is stated.”
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begrænset, og der er intet i vejen for, at uenige voldgiftsdommere i forbindelse med voteringen 

udveksler indlæg, hvor de argumenter for deres modsatte synspunkter. Dette sker ret ofte i praksis 

og er et godt redskab for den formand, der er omgivet af sidedommere med afvigende synspunkter 

på vigtige områder af sagen.

Sammenfatning – TESE 2

Det er min tese, at afgivelse af dissens i voldgiftssager bør undgås.

Såfremt en voldgiftsdommer er fundamentalt uenig med sine meddommere i et retligt eller faktisk 

forhold, der er afgørende for sagens udfald, bør kendelsen om det pågældende forhold nøjes med at 

anføre, at ”One of the arbitrators had a different opinion”, eller tilsvarende neutral bemærkning, og 

uden at optage begrundelsen for en afvigende opfattelse i kendelsen. En egentlig dissens bør 

forbeholdes de få tilfælde, hvor en voldgiftsdommer mener, at der foreligger en væsentlig 

overtrædelse af due proces, som kan forhindre en tvangsfuldbyrdelse. Men disse tilfælde er sjældne, 

da flertallet som regel vil være villig til at rette op på sådanne forhold.

8. Bør en erhvervsaktiv dommer kunne udpeges som voldgiftsdommer?

Når referenten har valgt at medtage dette emne som egnet til en temadrøftelse, skyldes det ikke 

modstand mod dommere eller "advokat brødnid". Mange dommere er fremragende 

voldgiftsdommere. Og når en dommer udpeges som voldgiftsdommer vil den indbyggede ”etiske 

bias” blive stærkt reduceret.

Den i Danmark udstrakte brug af dommere kan imidlertid være uheldig både af principielle og af 

praktiske grunde.

På det principielle plan er brugen af aktive dommere i voldgiftssager et særsyn i international 

voldgift. Årsagen hertil kan blandt andet være den indbyggede latente risiko for interessekonflikt i 

de tilfælde, hvor en part indbringer en sag for domstolene. Såfremt det er selve voldgiftssagen, der 

indbringes til afgørelse af et honorarspørgsmål eller et ugyldighedsspørgsmål, kan den pågældende 

voldgiftsdommer naturligvis ikke medvirke, men en part vil også kunne opleve en frygt for 
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inhabilitet hos voldgiftsdommerens dommerkolleger.21 Såfremt der anlægges en selvstændig sag 

uden relation til den afsagte voldgiftskendelse, vil en part ligeledes efter omstændighederne kunne 

opleve en frygt for inhabilitet hos den tidligere voldgiftsdommer og dennes kolleger. På det 

praktiske plan er det svært at forestille sig, at en aktiv dommer vil være i stand til at varetage 

hvervet som formand i en større, kompliceret international voldgiftssag med de betydelige krav til 

effektivitet, dynamik og hurtighed, der i dag stilles til en voldgiftsdommer, og i særlig grad til 

formanden.22 At være international voldgiftsdommer er et fuldtidsjob. Men mange nordiske 

voldgiftssager har jo et mere begrænset omfang, hvor hovedforhandlingen kan gennemføres på et 

par dage.

På dette grundlag kan der fremføres gode argumenter for, at aktive dommere ikke bør deltage i 

kommercielle internationale voldgiftssager. En sådan praksis ville være i overensstemmelse med 

praksis i det internationale voldgiftsmiljø, og det ville ikke forhindre, at der fortsat deltager 

dommere i voldgiftssager. Praksis i dag viser, at mange tidligere retspræsidenter og dommere 

udpeges som dommere i voldgiftssager. Der er i Danmark adskillige eksempler på, at tidligere 

højesteretsdommere i et meget betydeligt omfang fortsætter deres voldgiftsdommerkarriere efter 

deres pensionering. Det er også sket, at dommere i ”utide” har forladt deres dommerhverv for helt 

og fuldt at kunne varetage deres hverv som voldgiftsdommer, således som det ofte sker i andre 

lande.

Den i Voldgiftsnævnet valgte udpegningsmetode, hvor der udelukkende anvendes dommere fra 

højesteret og landsret, er således ikke hensigtsmæssig, og er en del af årsagen til, at mange af 

sagerne har en meget lang behandlingstid. I sager ved Voldgiftsnævnet, der ofte er ganske 

omfattende og tidskrævende, har parterne ingen indflydelse på voldgiftsrettens sammensætning. 

Hertil kommer, at sagsbehandlingen ved Voldgiftsnævnet på flere punkter ikke lever op til de krav 

og normer, der i dag stilles til et moderne og effektivt tvisteløsningssystem, herunder:

- Ingen krav om, at formanden skal være fra et andet land end parterne

- Ingen regler om lovvalg og processprog. Sagsbehandlingen foregår i praksis på dansk og 
kendelsen affattes på dansk

- Processen følger den danske retsplejelov, der ikke er kendt af udenlandske parter

                                                
21 Se f.eks. U 1994.458 H, hvor den danske højesteret skulle afgøre en ugyldighedsindsigelse mod en kendelse, hvor 
voldgiftsretten bestod af to højesteretsdommere og en juridisk professor
22 Se Mogens Skipper-Pedersen: ”Om effektivitet i voldgiftsprocessen-særligt om voldgiftsrettens muligheder” i Festskrift til Erik Werlauff s. 547-
63, 2012, Jurist-og Økonomforbundets Forlag. Om ICC voldgiftssager se Mads Bryde Andersen, Anders Ryssdal og Stefan Lindskogs 
artikel:”Achieving Efficiency in International Arbitration”, ICC Court Bulletin Vol 22/ Number 2 (2011)
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- Der er normalt ikke adgang til skriftlige vidneerklæringer

- Voldgiftshonoraret fastsættes af voldgiftsretten selv uden faste rammer og 
gennemsigtighed.

Der er ingen tvivl om, at tvisteløsningen ved Voldgiftnævnet udgør en barriere for den 

internationale konkurrence på det danske marked for bygge- og anlægsarbejder. Dette er blandt 

andet baggrunden for, at den danske regering i 2014 har nedsat et udvalg, der skal se på et nyt AB 

(Almindelige Betingelser) system, der ikke ”medfører en unødig, langtrukken og omkostningstung 

tvisteløsning”.23

Det er i Danmark den almindelige praksis blandt dommere, at disse som udgangspunkt ikke lader 

sig udpege som partsudpegede voldgiftsdommere, men kun som formænd for voldgiftsretter. Det 

samme er vistnok praksis ved den svenske højesteret. På en tid, hvor der er enighed om, at kravene 

til uafhængighed og upartiskhed er de samme for alle voldgiftsdommere, forekommer denne praksis 

ikke velbegrundet. Den synes nærmest at forudsætte, at en partsudpeget voldgiftsdommer ikke er 

fuldstændig upartisk. Den nævnte praksis fører imidlertid til, at kun meget få aktive dommere vil 

komme til at medvirke som voldgiftsdommer i større internationale kommercielle voldgiftssager.

Sammenfatning – TESE 3

Erhvervsaktive dommere bør ikke udpeges som voldgiftsdommere i kommercielle internationale 

voldgiftssager.

Der er ikke grundlag for at opretholde den nogle steder gældende praksis om, at aktive dommere 

ikke kan udpeges som partsudpegede voldgiftsdommere. Sondringen mellem udpegning som 

formand og udpegning som partsudpeget voldgiftsdommer forekommer ikke velbegrundet.

Den eksklusive brug af aktive dommere i Voldgiftsnævnet er uhensigtsmæssig.

                                                
23 AB-udvalgets kommissorium af 22.09.2014
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9. Den partudpegede voldgiftsdommers kommunikation med den udpegende part. 

Det er almindeligt antaget i teori og praksis, at en partsudpeget voldgiftsdommer alene kan 

kommunikere med den udpegende part eller dennes advokat i følgende to situationer24:

- Samtale og/eller et interview i forbindelse med selve udpegningen som voldgiftsdommer 
og

- Samtale og/eller godkendelse ved valget af voldgiftsrettens formand.

Begge former for kommunikation er med til at forstærke den ”etiske bias”, der er indbygget i selve 

retten til at udpege sin egen voldgiftsdommer. Problemet er at fastsætte grænsen for, hvad der kan 

accepteres som en nødvendig og tilladelig kommunikation.

Interview med den udpegende part om selve udpegningen

Hverken voldgiftslove eller institutregler forbyder en potentiel voldgiftsdommer at lade sig 

interviewe telefonisk eller under et møde forud for en udpegning som voldgiftsdommer. Tværtimod 

forudsætter nogle få voldgiftsregler en sådan samtale, der i praksis næsten altid finder sted.25 Der er 

i den juridiske teori enighed om, at denne samtale aldrig må vedrøre sagens materielle spørgsmål og 

den potentielle voldgiftsdommers holdning hertil, men skal indskrænke sig til udelukkende at 

afdække, om der kan foreligge en interessekonflikt, om den potentielle voldgiftsdommer har den 

fornødne tid, har erfaring som voldgiftsdommer og tilsvarende relevante, men harmløse spørgsmål. 

IBA’s Guidelines on Party Representation in International Arbitration (2013) indeholder ”soft law” 

retningslinjer, der reflekterer international praksis på området.26 Guideline 7 indeholder et forbud 

mod ex parte kommunikation vedrørende voldgiftssagen, medens Guideline 8 beskriver 

undtagelserne fra denne hovedregel. Herefter kan der kommunikeres med en designeret 

voldgiftsdommer med henblik på at afgøre den pågældendes ”expertise, experience, ability, 

                                                
24 Gomez-Acebo, ibid s.107-113 (note 2). Se også Chartered Institute of Arbitrators Practice Guideline 16:”It is 
common practice, in some jurisdictions but not in others, that the appointor interviews a list of prospective arbitrators 
prior to making the appointment.”
25 Se f.eks. AAA International Arbitration Rules (2014), Art.13.6.
LCIA Arbitration Rules (2014) Art. 13.5 vedrører alene drøftelser om valg af formanden. ICC Arbitration Rules har 
ingen regler herom
26 Se herom Tom Cummins: “The IBA Guidelines on Party Representation in International Arbitration-Levelling the 
Playing Field?” in Arbitration International 2014, s.429-456, Kluwer Law/LCIA
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availability, willingness and the existence of potentiel conflicts of interest and--- for the purpose of 

selection of the presiding arbitrator.”

I den ledsagende kommentar til Guidelines er der en checkliste, der viser eksempler på, hvad der i 

øvrigt kan gøres til genstand for kommunikation med voldgiftsdommeren, herunder 

- Publikationer inklusive bøger, artikler og konferencepapirer.

- Indholdet af voldgiftsaftalen, herunder det aftalte hjemting, sprog, materiel ret og 
processuelle regler.

- En generel beskrivelse af tvisten.

- Identitet af parter, advokater, vidner, eksperter og ”interested parties.”

- Forventet tidsplan og overordnet sagsforløb.

Den beskrevne og accepterede praksis forekommer på overfladen ikke betænkelig. Men den 

indbyggede ”etiske bias” medfører, at samtalen/ interviewet i sig selv kan give anledning til 

mistanke og utryghed hos den anden part med hensyn til, hvad der rent faktisk er blevet drøftet. En 

enkelt telefonsamtale kan nok gå an, men det bliver mere betænkeligt, hvis der gennemføres et 

egentligt interview under et møde. Her kan man komme for tæt på nogle af sagens substantielle 

spørgsmål, f.eks. i forbindelse med et i udgangspunktet harmløst interview om den potentielle 

voldgiftdommers tidligere erfaring i sager indenfor samme retsområde.

Det er ikke praktisk muligt at forbyde denne indledende kommunikation. Men utrygheden kunne 

reduceres, hvis kommunikationen blev indskrænket til en e-mail eller en telefonsamtale og således 

uden afholdelse af et møde. Andre spørgsmål om voldgiftsdommerens kompetencer og tidligere 

meritter kan afdækkes via de sociale medier og ved samtaler med kolleger og andre. 27

Kommunikation med en part om voldgiftsrettens formand

I de tilfælde, hvor de to partsudpegede voldgiftsdommere har adgang til at vælge formanden for 

voldgiftsretten, og i enighed har fundet frem til en egnet kandidat, er det naturligt, at parterne 

forelægges dette valg, idet ingen kan være interesseret i, at en part har en interessekonflikt eller 

mangler tillid til den kommende formand for voldgiftsretten. Det er almindelig praksis, at det er 

partens udpegede voldgiftsdommer, der egenhændigt foretager denne samtale med parten. Samtalen 

                                                
27 Således Tufte-Kristensen, ibid s.500 (note 9)
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forudsættes alene at vedrøre, om parten har objektive indvendinger mod den foreslåede kandidat, 

herunder i form af en interessekonflikt. 

Da en part lægger afgørende vægt på også at få indflydelse på valget af formand, sker det ikke 

sjældent, at formandsprofilen og nogle navne drøftes mellem parten og den udpegede 

voldgiftsdommer, og nogle gange allerede under den første samtale før udpegningen af 

voldgiftsdommeren. En part vil naturligvis foretrække en formand, der ud over kravene til 

kompetence m.m. skønnes at være positiv for partens sag. En sådan samtale kan derfor undertiden 

bevæge sig i nærheden af sagens substans, og vil hos en mistænkelig modpart være egnet til at 

forøge den ”etiske bias”. 

Parterne har muligheden for at aftale en hensigtsmæssig valgprocedure. Undertiden aftaler de to 

parter dels profilen for formanden, f.eks. ved krav til nationalitet, faglig ekspertise, kendskab til et 

bestemt retssystem og uafhængighed af navngivne koncernselskaber, dels en liste med navngivne 

kandidater, som parterne kan acceptere. Herefter vælger de partudpegede den formand, der kan 

opnås enighed om, og yderligere drøftelse med den udpegende part er ikke nødvendig. 

Den praktiske hovedregel i de fleste voldgiftssager er dog, at de partsudpegede finder frem til en 

formand, som de kan blive enige om, og herefter får valget godkendt hos den udpegende part ved en 

samtale med parten.

Sammenfatning – TESE 4

Den partsudpegede voldgiftsdommer bør oplyse om afholdte møder med den udpegende part.

I voldgiftsinstitutternes accepterklæringer, der skal underskrives af voldgiftsdommeren inden denne 

formelt udpeges, kunne medtages en erklæring om, at voldgiftsdommeren alene har været i skriftlig 

eller telefonisk kommunikation med den udpegende part vedrørende udpegningen som 

voldgiftsdommer samt i forbindelse med valget af voldgiftsrettens formand. Dette ville medføre en 

pligt til at oplyse om afholdte møder.

Såfremt en sådan erklæring blev almindelig standard i voldgiftsinstitutternes accepterklæringer, 

ville dette formentligt på sigt kunne begrænse den uønskede videregående kommunikation og 

derved også reducere den af den anden part oplevede ”etiske bias”. I ad hoc voldgift kræves en 

lovændring.
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10. Har en partsudpeget voldgiftsdommer en særlig rolle over for den udpegende part?

Der er som nævnt almindelig enighed i den juridiske voldgiftsteori om, at der i dag stilles samme 

krav til den partsudpegede voldgiftsdommer som til formanden i en voldgiftssag. Dette kræver, at 

en part kun udpeger en voldgiftsdommer som parten ved eller har grund til at tro er egnet og villig 

til at agere uden at tage særligt hensyn til den part, der har udpeget ham.

På trods af dette er det en almindelig opfattelse hos en del voldgiftsdommere og parter, at den 

partsudpegede voldgiftsdommer har en særlig rolle eller forpligtigelse overfor den part, der har 

udpeget ham.28 Med støtte i retspraksis og teori har det således i Danmark været antaget, at der ikke 

fuldt ud kan stilles de samme krav til en partsudpeget voldgiftsdommers habilitet som til en 

dommers habilitet, idet  der har været en slags kutyme for, at en partsudpeget voldgiftsdommer 

uanset kravet om upartiskhed og uafhængighed kan tillade sig at have en vis sympati for et resultat 

til gunst for den udpegende part i de tilfælde, hvor der er flere lige forsvarlige udfald af et eller flere 

af sagens tvistepunkter.29  

Denne særlige rolle er undertiden formuleret som en pligt til at sikre, at den pågældende parts 

synspunkter under voteringen er forstået af de øvrige voldgiftsdommere. 

Den nævnte rolle har ingen dækning i voldgiftslove og institutregler, men har gennem tiden 

udviklet sig til en standardopfattelse hos mange voldgiftsdommere.

Den særlige rolle kan være vanskelig at implementere i praksis, særligt i tilfælde hvor den udmønter 

sig i spørgsmål til en part under selve hovedforhandlingen. Her kan oplevelsen af ”bias” hurtigt 

komme på tale. Det er nemmere at håndtere rollen under voteringen.

Sammenfatning – TESE 5

En partsudpeget voldgiftsdommer har ingen særlig rolle eller pligt i relation til den udpegende part, 

og denne myte bør aflives.

                                                
28 Se herom Gomez-Acebo, ibid s. 102-106 (note 2)
29 Ole Spiermann og Jon Stokholm : ”Partsudpegede voldgiftsdommere i en brydningstid”, Ugeskrift for Retsvæsen 
2005,51 ff.
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Voldgiftsrettens tre dommere har de samme pligter og rettigheder, og det må være klart, at en 

partsudpeget dommer ikke kan have særlige beføjelser eller pligter, som formanden ikke har. 

Voldgiftsdommerne skal i fællesskab afgøre sagens tvistepunkter, og hvis det er uklart, hvad der er 

gjort gældende, eller såfremt der mangler supplerende oplysninger for, at voldgiftsretten kan nå 

frem til en rigtig og eksigibel afgørelse, har alle dommere den samme pligt til at søge oplyst og 

klarlagt disse forhold inden sagen optages til kendelse. En partsudpeget voldgiftsdommer skal ikke 

være partens forlængede arm.

11. Bør den partsudpegede voldgiftsdommer have pligt til at oplyse antallet af alle tidligere 

udpegninger fra den pågældende part og/eller dennes advokat/advokatfirma?

Et af de forhold, der er med til at forøge oplevelsen af ”etisk bias” ved en partsudpeget 

voldgiftsdommer, er gentagne udpegninger fra den samme part og/eller dennes advokatfirma. Dette 

er formentlig den væsentligste faktor, når den anden part skal vurdere styrken af den ”etiske bias”. 

Gentagne udpegninger kan i sig selv føre til reel inhabilitet, dvs. være egnet til at skabe berettiget 

tvivl om en voldgiftsdommers upartiskhed og uafhængighed, således at dommeren skal vige sit 

sæde. 

De forskellige voldgiftslove indeholde ikke regler om dette aspekt af inhabilitet.

Derimod forholder IBA og mange voldgiftsinstitutter sig til problemet omkring gentagne 

udpegninger ved at sætte en numerisk grænse i de erklæringer, der skal afgives af 

voldgiftsdommeren i forbindelse med dennes udpegning. I Voldgiftsinstituttets accepterklæring 

angives således en grænse på 5 år. Såfremt en potentiel voldgiftsdommer indenfor dette tidsrum er 

blevet udpeget eller foreslået som voldgiftsdommer af en af sagens parter eller af partens advokat 

eller advokatfirma, er der oplysningspligt. 

I IBA’s regler indeholder Orange List punkt 3.3 et krav om, at den pågældende voldgiftsdommer 

inden for de seneste 3 år har været udpeget af parten mere end to gange. Efter punkt 3.3.8. er kravet 

at voldgiftsdommeren indenfor den samme periode har været udpeget mere end tre gange af den 

samme advokat eller af det samme advokatfirma. Udenfor disse grænser er der ingen 

oplysningspligt.

Sammenfatning – TESE 6
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En voldgiftsdommer bør have pligt til at oplyse om antallet af alle udpegninger fra samme part 

og/eller dennes advokatfirma.

Ved en sådan oplysningspligt kommer dette aspekt frem i lyset, og kan blive nærmere undersøgt af 

den anden part, hvis det ønskes. Der er ikke væsentlige ulemper ved en sådan udvidet 

oplysningspligt, særligt med de tekniske muligheder for registrering, der i dag anvendes af langt de 

fleste voldgiftsdommere. Men en udvidet oplysningspligt vil føre til flere habilitetssager.

De numeriske grænser i IBA og diverse voldgiftsinstitutter fører til vanskelige grænsedragninger, 

og det er betænkeligt at operere med faste grænser ved vurderingen af, hvad der er egnet til at 

krydse grænsen mellem habilitet og inhabilitet Af praktiske grunde bør der dog formentlig arbejdes 

med en fast, men passende lang, tidsmæssig øvre grænse. Voldgiftsinstituttets 5 års regel 

forekommer passende.

12. Teser til diskussion 

1. En parts ret til at vælge sin egen voldgiftsdommer bør bibeholdes.
2. Dissens i voldgiftssager bør undgås.
3. Erhvervsaktive dommere bør ikke udpeges som voldgiftsdommere i kommercielle 

internationale voldgiftssager.

Aktive dommere kan udpeges som partsudpegede voldgiftsdommere. 

Den eksklusive brug af erhvervsaktive dommere i Voldgiftsnævnet er uhensigtsmæssig.

4. Møder mellem en part og en potentiel voldgiftsdommer skal oplyses. 
5. En partsudpeget voldgiftsdommer har ingen særlig rolle eller pligt i relation til den 

udpegende part, og denne myte bør aflives.
6. En voldgiftsdommer skal oplyse om alle tidligere udpegninger fra en part eller dennes 

advokat/advokatfirma, der er foretaget i de seneste 5 år.


