
 

 

Regler for udvidet voldgift om heste  

April 2019 

 

INDLEDENDE BESTEMMELSER 

§ 1 

Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste.  

Voldgiftsretten kan tage stilling til andre forhold, såfremt parterne er enige derom. 

§ 2 

Voldgiftsretten kan behandle tvister, som parterne har aftalt skal underkastes voldgiftsbehandling og som, 

efter dansk rets almindelige regler om lovvalg eller parternes aftale herom, materielt skal afgøres efter 

dansk ret eller CISG. 

§ 3 

SEGES, Erhvervsjura, udpeger voldgiftsretten fungerer som sekretariat for denne. 

§ 4 

Voldgiftsretten har sæde i Aarhus, medmindre voldgiftsretten træffer beslutning om andet. 

§ 5 

Lov om voldgift finder anvendelse i det omfang andet ikke fremgår af nærværende regelsæt.  

 

VOLDGIFTSRETTENS SAMMENSÆTNING 

§ 6 

Voldgiftsretten består af én juridisk dommer, der udpeges af sekretariatet. 

Voldgiftsdommeren skal være upartisk og uafhængig.   

Begrundet indsigelse mod voldgiftsdommeren skal være sekretariatet i hænde senest 7 dage efter, at 

dommerens identitet er meddelt sagens parter. Sekretariatet træffer afgørelse om en sådan indsigelse.  

Det forudsættes ikke, at voldgiftsdommeren har særligt kendskab til heste. 

§ 7 

Den juridiske dommer kan – efter høring af parterne – beslutte at supplere voldgiftsretten med to 

sagkyndige dommere, således at voldgiftsretten består af tre dommere. 
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En voldgiftsret med 3 dommere træffer afgørelse ved almindelig stemmeflerhed. Den juridiske dommer 

fungerer som formand for voldgiftsretten. 

Sekretariatet udpeger de sagkyndige dommere. § 6, stk. 2 gælder tilsvarende for de sagkyndige dommere.  

Voldgiftsrettens formand fastsætter fristen for indsigelse mod sagkyndige dommere og træffer afgørelse 

om en sådan indsigelse. 

 

PARTSUDPEGEDE EKSPERTER 

§ 8 

Den juridiske dommer kan – når én af parterne fremsætter begrundet begæring derom - beslutte, at hver 

af parterne udpeger en sagkyndig ekspert til at deltage i sagens behandling. 

De partsudpegede eksperter skal, medmindre voldgiftsretten træffer anden afgørelse, afgive mundtlig 

forklaring for voldgiftsretten. Voldgiftsretten kan beslutte, at de partsudpegede eksperter afhøres 

sammen og/eller at de partsudpegede eksperter mødes forud for den mundtlige forhandling for at 

konferere. 

Voldgiftsretten kan pålægge parterne at lade de af dem udpegede eksperter udarbejde rapporter eller 

skriftlige indlæg på passende tidspunkter under sagens behandling. 

 

SYN- OG SKØN 

§ 9 

Hver af parterne kan begære syn og skøn.  

Skønsmanden udpeges af voldgiftsretten efter anmodning fra parterne. Kan parterne ikke blive enige om 

en skønsmand, kan voldgiftsretten anmode sekretariatet om at udpege en skønsmand.  

Skønsmanden skal være upartisk og uafhængig.  

Begrundet indsigelse mod en af sekretariatet udpeget skønsmand skal være sekretariatet i hænde senest 

7 dage efter, at skønsmandens identitet er meddelt parterne. Sekretariatet træffer afgørelse om en sådan 

indsigelse.  

Er der ikke inden en af voldgiftsretten fastsat frist enighed om skønstemaet, træffer voldgiftsretten 

afgørelse om udformningen heraf.  

Syns- og skønsmanden udarbejder skønsrapport og kan afhjemles under den mundtlige forhandling. 
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Den part, som begærer syn og skøn, og partens advokat hæfter for omkostningerne hertil. Modpartens og 

dennes advokat hæfter dog også for den del af omkostningerne, der kan henføres til besvarelsen af 

modpartens spørgsmål.  

 

VOLDGIFTSRETTENS SAGSBEHANDLING 

Etablering af voldgiftsretten 

§ 10  

Når klageskrift er modtaget og registreringsgebyr er konstateret indbetalt til sekretariatet, underretter 

sekretariatet indklagede om klagen og anmodningen om voldgift.  

Klageskriftet skal være vedlagt dokumentation for parternes aftale om voldgift. Klageren skal meddele sin 

stillingtagen til det i §§ 7– 9 anførte i klageskriftet.  

§ 11 

Indklagede skal svare inden 14 dage efter at have modtaget kopi af klageskrift.   

En evt. indsigelse mod voldgiftsrettens kompetence skal fremsættes senest samtidig med svarskriftet.   

Svarskriftet skal indeholde indklagedes stilling til det i §§ 7-9 anførte. 

§ 12 

Den juridiske dommer indkalder snarest parterne til et telefonisk møde om planlægning af sagens forløb, 

herunder det i §§ 7-9 anførte. 

På planlægningsmødet fastsættes den tidsmæssige ramme for sagens forløb, herunder tidspunkt for 

forberedelsens afslutning og tidspunkt for afholdelse af mundtlig forhandling.  

Sagen fortsætter, når den forlangte sikkerhed er stillet, jf. § 22.  

 

Generelle principper for voldgiftsrettens sagsbehandling 

§ 13 

Når den juridiske dommer er udpeget foregår al korrespondance direkte mellem parterne og den juridiske 

dommer med kopi til sekretariatet og evt. de øvrige voldgiftsdommere.  

§ 14 

Medmindre der foreligger særlige omstændigheder skal det tilstræbes, at voldgiftsretten kan afsige 

kendelse inden 6 måneder efter modtagelse af begæring om voldgift.   
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I beslutninger af procesledende karakter skal voldgiftsretten tillægge tidsperspektivet særlig vægt. 

Parter og partsrepræsentanter er pligtige at medvirke positivt til, at den i stk. 1 anførte målsætning kan 

gennemføres. De skal under sagens behandling besvare henvendelser, tilvejebringe dokumenter og 

udarbejde processkrifter m.v. hurtigst muligt og indenfor de af voldgiftsretten fastsatte frister.  

§ 15 

Voldgiftsretten fastsætter tidspunktet for forberedelsens slutning. Voldgiftsretten kan nægte afhøring af 

vidner, som ikke er meddelt retten ved fristen slutning og afskære bevisdokumenter fra sagen, som ikke 

inden forberedelsens slutning er tilgået retten og modparterne.  

Undlader en part uden rimelig grund at indlevere et processkrift, fortsættes behandlingen af sagen uden 

at undladelsen i sig selv anses for en anerkendelse af den anden parts krav.  

Udebliver en part uden rimelig grund fra den mundtlige forhandling eller undlader en part uden rimelig 

grund at fremlægge bevisdokumenter, kan voldgiftsretten fortsætte behandling af sagen og afsige 

voldgiftskendelse på det foreliggende grundlag. 

 

Kendelse 

§ 16 

Voldgiftsretten afsiger, så vidt muligt kendelse inden 14 dage efter afslutningen af den mundtlige 

forhandling.  

§ 17 

Kendelsen er endelig og bindende for parterne. 

 

SAGSOMKOSTNINGER 

Registreringsgebyr 

§ 18 

Registreringsgebyret skal indbetales til sekretariatet umiddelbart i forlængelse af begæringen om voldgift. 

Modtages registreringsgebyret ikke inden én uge efter modtagelsen af klageskriftet kan sekretariatet 

afvise sagen.  

Registreringsgebyret tilbagebetales ikke.  

Registreringsbyret betales af den part, der begærer voldgift.  
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§ 19 

Modkrav, der ikke gøres gældende alene til kompensation, anses for at udgøre en selvstændig påstand for 

hvilken der skal betales selvstændigt registreringsgebyr.  

Registreringsgebyret jf. § 19, stk. 1, betales af den part, der gør modkravet gældende.  

 

Sagsomkostninger  

§ 20 

Samtlige omkostninger, der er forbundet med sagens behandling, afholdes af sagens parter. 

Indbetaling af beløb til dækning af voldgiftsrettens omkostninger skal ske efter påkrav fra sekretariatet, 

der afregner med voldgiftsdommere og den fagkyndige. 

Øvrige omkostninger, herunder til syn- og skøn, mediaton m.v. afregnes direkte mellem parterne.  

 

§ 21 

Voldgiftsretten fordeler udgiften til voldgiftssagen mellem parterne. Voldgiftsretten kan pålægge en part 

helt eller delvist at erstatte de udgifter, voldgiftssagen har påført ham. 

Parterne hæfter dog solidarisk for de samlede udgifter ved voldgiftssagen uden hensyn til 

omkostningsfordelingen i kendelsen. 

Én part, som herved kommer til at betale for den anden part, har regres mod denne.  

 

Sikkerhedsstillelse 

§ 22 

Udover registreringsgebyret skal parterne stille sikkerhed for voldgiftsrettens omkostninger, som sagen 

skønnes at ville medføre.  

Efter planlægningsmødet meddeler sekretariatet parterne størrelsen af den af voldgiftsdommeren 

fastsatte sikkerhedsstillelse, hvoraf hver part indbetaler halvdelen.  

Indbetales sikkerhedsstillelsen ikke, sættes sagen i bero indtil indbetaling sker.  
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§ 23 

Betaler en part ikke sin andel af sikkerhedsstillelsen, må den anden part stille den fulde sikkerhed for, at 

sagen kan tages under behandling af voldgiftsretten. 

§ 24 

Sekretariatet kan på ethvert tidspunkt anmode om yderligere sikkerhedsstillelse og stille sagens 

behandling i bero, indtil indbetaling er sket.  

Sekretariatet kan meddele parterne en frist for indbetaling af supplerende sikkerhed. Er beløbet ikke 

modtaget af sekretariatet inden én uge efter udløbet af fristen, kan sekretariatet afslutte sagen på grund 

af manglende sikkerhedsstillelse.   

 

FORSKELLIGE BESTEMMELSER 

§ 25 

Der påhviler voldgiftsdommere og sekretariatets medarbejdere tavshedspligt med hensyn til sagen.  

§ 26 

Kommunikation mellem parterne og voldgiftsretten sker pr. e-mail, medmindre andet er aftalt mellem 

parterne og voldgiftsretten. 

Kommunikation med sekretariatet sker pr. e-mail. 

§ 27 

SEGES kan offentliggøre afgørelsen i anonymiseret form, medmindre en af parterne modsætter sig.    


