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• I 87 % af sagerne udveksles der skriftlige 
vidneerklæringer 

• I 48 % af sagerne er udvekslingen af de skriftelige vidne-
erklæringer fulgt op af modpartens ”cross-examination” 

• 9 ud 10 mener, at ”cross-examination” er et effektiv 
redskab til at ”teste” pålideligheden af en vidneerklæring
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• Sagkyndige er involveret i 2 ud af 3 internationale vold-
giftssager

• Revisorer er de oftest brugte eksperter, mens juridiske 
eksperter er de mindst brugte

• 90 % foretrækker, at eksperten er udpeget af parterne, 
mens kun 10 % foretrækker, at voldgiftsretten udpeger 
eksperten 



Voldgiftslovens § 18

”Parterne skal behandles lige, og hver 
part skal have fuld lejlighed til at frem-
føre sin sag.”



Regler for behandling af Voldgiftssager 
ved Voldgiftsinstituttet, § 31, stk. 1

”Behandlingen af voldgiftssagen sker i over-
ensstemmelse med disse regler. Såfremt et 
spørgsmål ikke er omtalt i disse regler, afgøres 
spørgsmålet efter de regler, parterne har 
aftalt, eller i mangel af sådanne aftaler efter 
de regler, voldgiftsretten måtte bestemme.”



Regler for behandling af voldgiftssager 
ved Voldgiftsinstituttet, § 35, stk. 7

”Parterne er berettigede til at føre deres egne 
ekspertvidner.”



Regler for behandling af voldgiftssager 
ved Voldgiftsinstituttet, § 17

”Når sagen skal afgøres af tre voldgiftsdommere, 
kan klageren i sit klageskrift komme med forslag 
til den ene voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit 
svar … komme med forslag til den anden vold-
giftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der 
er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af 
instituttet, medmindre parterne … i fællesskab 
foreslår en formand.”



Sidedommere – oversigt over udnyttelsen af 
partsautonomi i perioden 2008-2012
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Partsautonomien i forhold til voldgiftsrettens formand 
i 253 tre-mandsretter i perioden 2008-2012
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32 partsudpegede
formænd svarende
til 12,65%

221 formænd
udpeget af VGI
svarende til 87,35%


