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Program
Voldgift i direktør-sager – hvorfor nu det?

- Formulering af voldgiftsklausulen
- vedtagelse, fortolkning og tilsidesættelse

- Begrænsninger i adgangen til voldgift
- præceptive lovregler
- overenskomstfortolkning

PAUSE

- Habilitetsovervejelser 
- tre forskellige nedslag

- Alternativer til voldgift
- almindelige domstole
- mediation

- Erfaringer fra dommersædet
- samtale med forhenværende højesteretspræsident Børge Dahl

- Debat og spørgsmål
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Det skal være aftalt. (U 1992.440 Ø – Direktør i dansk filial af et svensk aktieselskab  -
”Voldgiftsretten i Köpenham”. Og i øvrigt U 2014B.317 – Mads Bryde Andersen og Torsten 
Iversen.)

Voldgiftsloven:
§ 6 Tvister i retsforhold, som partnerne har fri rådighed over, kan afgøres ved voldgift, 
medmindre andet er bestemt.

§ 7, stk. 1, Parterne kan aftale voldgift for allerede opståede tvister eller fremtidige tvister i 
anledning af et bestemt retsforhold i eller uden for kontraktforhold. En voldgiftaftale kan være 
en voldgiftsklausul i en kontrakt eller en separat aftale.

Det kan være i direktørkontrakten, i ejeraftale, i optionsprogrammet eller i fratrædelsesaftalen.

Hvad med erstatningskrav? Hvornår er det nærliggende nok?
Kontrakten, så er det klart – ØLD 20. dec. 2019 (kommer i U2020) og U1981.617H.
Ansvarspådragende adfærd – U 2013.2338 H
Kan det blive fortolket ind? U 1950.926 S og 

Hvornår er en klausul vedtaget?
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Ordlyden har selvfølgelig en betydning:

”Enhver tvist mellem Selskabet og Direktøren som måtte opstå i forbindelse med denne 
kontrakt og dens ophør….”

”Enhver tvist mellem Selskabet og Direktøren som måtte vedrørende gennemførelsen og 
forståelsen af denne kontrakt.”

U 1986.318 H – Bortvisning – er det en tvist om kontrakten, hvis forholdet ikke er 
reguleret? Højesteret sagde nej. U 2014B.317 – Mads Bryde Andersen og Torsten Iversen 
er uenige. Måske afhænger det af tæthed til præceptivitet og magtbalance ved 
forhandling, VOL § 6 – fri rådighed. 

DONG Energy A/S’ direktør krævede godtgørelse for tort efter erstatningsansvarsloven §
26 i voldgiftssag om hans opsigelse. Det blev afvist.

Hvornår er en klausul vedtaget?
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En direktør i ”Sund og slank ApS” havde en klausul i sin kontrakt.

§ 12. Enhver tvist om nærværende aftales forståelse, fortolkning og/eller udfyldning kan 
ikke indbringes for de almindelige domstole, men afgøres endeligt ved voldgift i 
København efter følgende regler.

Den part, der ønsker voldgiftsretten nedsat, skal ved anbefalet brev til den anden part 
meddele denne dette samt give en kort begrundelse for, at der ønskes voldgift. Hver af 
parterne skal da inden 14 dage udpege en voldgiftsmand. Disse udpeger inden 14 dage 
herefter en opmand. Såfremt voldgiftsmændene ikke inden 14 dage er blevet enige om 
udpegelsen af opmanden, eller en part ikke rettidigt udpeger sin voldgiftsmand, udpeges 
vedkommende på en parts begæring af præsidenten for Højesteret.

Voldgiftsretten fastsætter selv sin procedure og kan fordele sagens omkostninger.

Voldgiftsrettens afgørelse er endelig og bindende for parterne.
- - -«

U 1986.318 H – Sund og Slank ApS
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Direktøren var i opsagt stilling og forhandlede om fortsat tilknytning.

Han blev dog senere bortvist med følgende begrundelse:

»- - - Min klient har imidlertid konstateret, at De ved forhandlinger med 
højesteretsadvokat Steinar Tellmann, Oslo, angående et forretningsmæssigt anliggende 
mellem Medic Group/Lasse Hessel og et norsk firma v/ højesteretsadvokat Steinar 
Tellmann har prøvet at opnå personlige særfordele uden at orientere læge Lasse Hessel 
herom. Herom foreligger der skriftligt materiale, som De er bekendt med, og forholdet 
må betragtes som en klar og væsentlig misligholdelse af Deres kontrakt. Jeg henleder 
opmærksomheden på, at konkurrenceklausulen i kontrakten er bindende for Dem i den 
foreliggende situation. - - -«

Spørgsmålet var, om sagen var undergivet voldsgiftsklausulen. Sø- og Handelsretten 
sagde ja, og afviste. Højesteret sagde nej.

U 1986.318 H – Sund og Slank ApS
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Højesteret angav:

”Appellanten har til støtte for sin realitetspåstand gjort gældende, at Kristian Kjærgaard 
uberettiget er bortvist fra sin stilling hos indstævnte og derfor er berettiget til løn m.v. i 
opsigelsesperioden, hvortil kommer visse yderligere beløb fra perioden forud herfor. 

Uanset at berettigelsen af disse krav efter det foreliggende skal afgøres med 
udgangspunkt i de rettigheder og pligter for Kjærgaard, som fulgte af 
ansættelseskontrakten, findes tvisten herom ikke at kunne anses for omfattet af 
bestemmelsen i dennes § 12. Appellantens påstand om hjemvisning af sagen til Sø- og 
Handelsretten til behandling og afgørelse i realiteten tages derfor til følge.”

I U 2014B.317 er Mads Bryde Andersen og Torsten Iversen delvist uenige i afgørelsen: 
”Afgørende hensyn taler for at anlægge en udvidende fortolkning – modsat resultatet i U 
1986.318 H (der måske ikke var upåvirket af, at der forelå et ansættelsesforhold). 
Formålet med klausulen må tillægges større vægt end ordlyden af samme.”

U 1986.318 H – Sund og Slank ApS
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Det skal være aftalt. (U 1992.440 Ø – Direktør i dansk filial af et svensk aktieselskab  -
”Voldgiftsretten i Köpenham”. Og i øvrigt U 2014B.317 – Mads Bryde Andersen og 
Torsten Iversen.)

Voldgiftsloven:
§ 6 Tvister i retsforhold, som partnerne har fri rådighed over, kan afgøres ved voldgift, 
medmindre andet er bestemt.

§ 7, stk. 1, Parterne kan aftale voldgift for allerede opståede tvister eller fremtidige 
tvister i anledning af et bestemt retsforhold i eller uden for kontraktforhold. En 
voldgiftaftale kan være en voldgiftsklausul i en kontrakt eller en separat aftale.

Hvad med erstatningskrav? Hvornår er det nærliggende nok?
Kontrakten, så er det klart – ex ØLD 20. dec. 2019 (kommer i U 2020)
Ansvarspådragende adfærd – U 2013.2338 H
Kan det blive fortolket ind? U 1950.926S
Konkurrerende virksomhed – fogedforbud?

Hvornår er en klausul vedtaget?
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Sagen vedrørte om to underdirektører i ebh bank A/S havde handlet 
ansvarspådragende overfor banken i tidsrummet forud for bankens sammenbrud 
ultimo 2008.

Af ansættelseskontrakterne fremgik:

”Øvrige ansættelsesvilkår
Enhver uenighed mellem parterne eller deres successorer eller disse indbyrdes 
vedrørende denne kontrakt eller dens rette forståelse og/eller opfyldelse skal 
endeligt – og uden rekurs til domstolene – afgøres ved voldgift i henhold til 
”Reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut.”

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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Af de to’s fratrædelsesaftaler fremgik:
”4. Øvrige bestemmelser:
4.1 Denne aftale indgås til fuld og endelig afgørelse af ethvert krav mellem 
Selskabet og Medarbejderen, herunder ifølge den ansættelseskontrakt som parterne 
har indgået den … og den lovgivning som i øvrigt regulerer parternes forhold. 
Bestemmelsen er dog ikke til hinder for, at parterne kan rette krav mod den anden 
part vedrørende eventuelle krav, som parterne hverken kendte eller burde kende 
ved aftalens underskrift.
4.2 Medarbejderen accepterer udtrykkeligt under de givne omstændigheder , at 
nærværende aftale i visse henseender stiller medarbejderen ringere end 
ansættelseskontrakten og den lovgivning som i øvrigt regulerer parternes forhold.
5. Afgørelse af tvister
5.1 I tilfælde af uoverensstemmelse mellem aftalens parter herunder 
uoverensstemmelser om aftalens fortolkning og forståelse, er parterne berettiget og 
forpligtede til at begære uoverenstemmelser løst ved voldgift i henhold tl ”Reglerne 
for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.
5.2 Voldgiftsretten sættes i Fjerritslev.”

U 2013.2338 H – ebh bank A/S



28‐01‐2020

6

23. januar 2020 Voldgiftssager i direktørforhold 11

Påstanden lød:

”De sagsøgte tilpligtes in solidum, subsidiært proratisk, mere subsidiært alternativt 
at anerkende at have handlet ansvarspådragende og tabsforvoldende over for den 
tidligere ebh bank A/S i deres funktioner som henholdsvis medlemmer af 
bestyrelsen, som direktører, som underdirektører og som ekstern revision i den 
tidligere ebh bank A/S forud for dennes sammenbrud i november 2008.”

Underdirektørerne påstod afvisning.

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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Finansiel Stabilitet gjorde gældende:

Erstatningskrav var rejst på baggrund af reglerne om erstatning uden for kontrakt 
og om krav rejst på baggrund af overtrædelser af § 152 og §347 i lov om finansiel 
virksomhed, overtrædelser af bankens forretningsgange og af den § 70-instruks, 
der var gældende for banken. Det var ikke ansættelsesretlige krav. 
Kravene var grundlæggende de samme møde bestyrelse, revision og direktion. Det 
ville være vanskeligt og uøkonomisk at splitte sagen ad, ligesom det ville 
vanskeliggøre regreskrav.

Underdirektørerne påberåbte sig EAL § 23. Arbejdstagers ansvar er ikke et 
sædvanligt culpaansvar, men kræver grov uagtsomhed eller forsæt.

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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Påstanden lød:

”De sagsøgte tilpligtes in solidum, subsidiært proratisk, mere subsidiært alternativt 
at anerkende at have handlet ansvarspådragende og tabsforvoldende over for den 
tidligere EBH bank A/S i deres funktioner som henholdsvis medlemmer af 
bestyrelsen, som direktører, som underdirektører og som ekstern revision i den 
tidligere EBH bank A/S forud for dennes sammenbrud i november 2008.”

Underdirektørerne påstod afvisning.

Advokatundersøgelsen havde om underdirektørerne fundet: ”helt utilstrækkelig 
og lemfældig kreditsagsbehandling i strid med Forretningsgangene og med 
almindelige krav til bankdrift” og på deres ”helt utilstrækkelige efterlevelse af de 
krav, der var gældende for deres virke.”

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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Landsretten:
Landsretten lægger til grund, at det var advokatundersøgelsen et år efter 
fratrædelserne, der gjorde, at man rejste krav. Det fører til, at sagsanlægget i en 
sådan grad ligger uden for forudsætningerne, som aftalen er indgået efter, at 
sagsanlægget ved de ordinære domstole ikke var afskåret. Landsretten lagde vægt 
på, at dem, der indgik aftalerne med underdirektørerne nu også var sagsøgt.

Højesteret:
Højesteret finder, at voldgiftsklausulen i fratrædelsesaftalerne efter ordlyden 
omfatter den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod 
underdirektørerne. Højesteret tager derefter påstanden om afvisning til følge, idet 
der ikke efter forudsætningssynspunkter er grundlag for at nå et andet resultat.

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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Landsretten:
Landsretten lægger til grund, at det var advokatundersøgelsen et år efter 
fratrædelserne, der gjorde, at man rejste krav. Det fører til, at sagsanlægget i en 
sådan grad ligger uden for forudsætningerne, som aftalen er indgået efter, at 
sagsanlægget ved de ordinære domstole ikke var afskåret. Landsretten lagde vægt 
på, at dem, der indgik aftalerne med underdirektørerne nu også var sagsøgt.

Højesteret:
Højesteret finder, at voldgiftsklausulen i fratrædelsesaftalerne efter ordlyden 
omfatter den erstatningssag, som Finansiel Stabilitet har anlagt mod 
underdirektørerne. Højesteret tager derefter påstanden om afvisning til følge, idet 
der ikke efter forudsætningssynspunkter er grundlag for at nå et andet resultat.

U 2013.2338 H – ebh bank A/S
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En direktør i et ingeniørfirma var blevet opsagt fra sin oprindelige direktørkontrakt 
med kontraktsmæssigt varsel.

Da virksomheden havde svært ved at undvære ham, så blev han tilknyttet på 
baggrund af et par breve, der dog ikke var udtømmende i deres indhold. Derfor var 
den oprindelige kontrakt brugt udfyldende.

Sø- og Handelsretten kom til, at den oprindelige kontrakt ved opsigelsen måtte 
anses for bortfaldet og voldgiftsaftalen ikke kunne overføres på det nye 
tjenesteforhold.

U 1950.926 S – Ingeniørfirmaet C&N
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Der er ofte meget forskellig formåen i forhold til påbegyndelse af en voldgift. Hvad 
har det af betydning?

I enkelte kontrakter, der dækker selskabet omkostningen af, men det er heller ikke 
altid lykkeligt.

Omkostningerne ophæver ikke aftalen, jf. U 2008.1348 V – IT højskolen.

Omkostninger
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En medarbejder, der havde været ansat på en it-folkehøjskole krævede efter en 
bortvisning løn i opsigelsesperioden og en usaglighedsgodtgørelse.

Højskolen påstod principalt sagen afvist fra domstolene med henvisning til § 28, 
stk. 2, i bkg. nr. 571 af 28. juni 1999 om ansættelsesvilkår for forstandere og 
lærere ved folkehøjskoler, hvorefter den afskedigede inden 4 uger efter 
forhandlingen kan begære sagen indbragt for en voldgiftsret. 

U 2008.1348 V – IT højskolen
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Landsretten anførte, at denne bestemmelse - uanset formuleringen - måtte forstås 
således, at uenighed om, hvorvidt en afskedigelse er rimeligt begrundet i skolens 
eller den afskedigedes forhold, skal afgøres ved voldgift.

Den omstændighed, at A efter det oplyste ikke ville kunne opnå fri proces til at føre 
en voldgiftssag, kunne ikke føre til at lade sagen behandle ved domstolene i stedet 
for ved voldgift. Den omstændighed, at A gjorde gældende, at 
afskedigelsesproceduren ikke havde overholdt kravene i bekendtgørelsen, medførte 
ikke, at hun kunne anlægge sag ved de almindelige domstole, idet voldgiftsretten 
ville kunne tage stilling til de nævnte indsigelser. 

Sagen blev herefter afvist.

U 2008.1348 V - IT højskolen
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Eksempel fra Finanssektoren:
Choice of law and arbitration
1. This Agreement is governed by Danish law.

2. Any dispute concerning this Agreement shall be settled by arbitration at the Danish
Institute of Arbitration (Danish Arbitration) according to the provisions laid down by
Danish Arbitration, applicable at the time of institution of the arbitration proceedings.

3. The arbitration court will be located in Copenhagen and the legal proceedings shall be
conducted in Danish.

4. The party instituting arbitration proceedings must appoint an arbitration and request, by
registered letter, the other party to appoint an arbitration within 14 days. The registered
letter must also contain a short indication of the disputes to be settled. If the other party
does not appoint an arbitrator within 14 days, the president of the High Court of Eastern
Denmark will appoint an arbitrator.

5. The two arbitrators will jointly approach the president of the Danish Labour Court and
request that he appoint an umpire from among the judges of the Danish Labour Court
(who are also judges of the Supreme Court). The umpire will function as president of the
arbitration tribunal.
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6. The arbitration tribunal determines its own procedures and allocates costs in accordance
with the Danish Arbitration Act and the general principles of the Danish Administration of
Justice Act. The costs the SEVP has to pay, however, will never exceed the costs the SEVP
would have to pay if the case were undertaken as a civil action in a civil court only, unless
the arbitration tribunal determines that the SEVP has conducted the case without
reasonable grounds or in a way that has incurred unnecessary costs.

7. These arbitration rules do not bar the parties from seeking injunctive relief for breach of
the duty of loyalty or the like any subsequent justification case in this regard may at the
election of the party having obtained the injunctive relief be brought before the ordinary
courts or the arbitration court.

8. The arbitration award and the proceedings of the arbitration court are confidential and the
parties must not make any statements to the public as to the dispute, its outcome or the
proceedings at the arbitration court. The party in breach of the confidentiality provision
may according to principles in tort be ordered to pay damages to the other party in
respect of the loss incurred and an agreed penalty corresponding to three months’ gross
salary as set out in clauses xx and xx.
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Eksempel fra Finanssektoren:
Voldgift
1. Enhver tvist, som måtte udspringe af eller relatere sig til denne direktørkontrakt,

herunder om kontraktens eksistens, gyldighed og ophør eller som i øvrigt måtte
udspringe af eller relatere sig til Direktørens ansættelse i Selskabet eller ophøret heraf,
herunder også om forhold, der angår tiden efter ansættelsens ophør, skal afgøres
endeligt, bindende og med eksigibel virkning ved voldgift og kan ikke indbringes for de
almindelige domstole.

2. Voldgiftsretten skal træffe afgørelse i tvisten i overensstemmelse med dansk ret.

3. Den part, som ønsker spørgsmålet afgjort ved voldgift, skal udpege en voldgiftsmand
samt ved anbefalet brev opfordre den anden part til inden 14 dage at udpege sin
voldgiftsmand. Brevet skal tillige indeholde en kort angivelse af, hvilke spørgsmål der
ønskes bedømt ved voldgiften. Har den anden part ikke inden udløbet af nævnte frist
udpeget en voldgiftsmand, udpeges denne af Præsidenten for Østre Landsret.

4. Parternes voldgiftsmænd udpeger i forening en formand for voldgiftsretten, som skal
være en nu- eller forhenværende Landsrets- eller Højesteretsdommer. I mangel af
enighed om valg af formand retter de udpegede voldgiftsmænd i forening henvendelse til
Præsidenten for Østre Landsret med anmodning om, at denne efter forudgående
drøftelse med parterne blandt Østre Landsrets dommerkollegium udpeger en formand for
voldgiftsretten.
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5. Voldgiftsretten fastsætter selv reglerne for sin behandling af sagen og træffer afgørelse
om sagens omkostninger i overensstemmelse med lov om voldgift og retsplejelovens
almindelige principper.

6. Dog kan de omkostninger, som Direktøren skal afholde til voldgiftsretten, aldrig overstige
de omkostninger til retsafgift, Direktøren ville skulle have afholdt, såfremt sagen havde
været gennemført som almindeligt civilt søgsmål i Danmark i én instans. I konsekvens
heraf kan Direktørens andel af det depositum, som voldgiftsretten måtte kræve indbetalt
af parterne, ikke overstige det beløb, som Direktøren ville skulle have betalt i retsafgift,
hvis sagen havde været gennemført som almindeligt civilt søgsmål i én instans. Den
resterende andel af et af voldgiftsretten fastsat depositum skal betales af Selskabet.

7. Den ovennævnte bestemmelse om begrænsning af Direktørens andel af omkostningerne
til voldgiftsretten finder ikke anvendelse, hvis voldgiftsretten finder, at Direktøren
væsentligt har misligholdt en eller flere af sine forpligtelser over for Selskabet. I en
sådan situation gælder der derfor ikke nogen grænse for den andel af omkostningerne til
voldgiftsretten, som Direktøren kan blive pålagt at betale.

8. Direktøren afholder udgiften til egen advokat. Ved den endelige omkostningsfastsættelse
kan Direktøren blive pålagt at betale sagsomkostninger til Selskabet, men ikke
omkostninger, der overstiger niveauet for pådømte sagsomkostninger ved de almindelige
domstole, jf. retsplejelovens kapitel 30.

9. Den ovennævnte bestemmelse om begrænsning af, hvad Direktøren kan blive pålagt at
betale i sagsomkostninger til Selskabet, finder ikke anvendelse, hvis voldgiftsretten
finder, at Direktøren væsentligt har misligholdt en eller flere af sine forpligtelser over for
Selskabet. I en sådan situation gælder der derfor ikke nogen grænse for de
sagsomkostninger, som Direktøren kan blive pålagt at betale til Selskabet.
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10. Voldgiftsforhandlingen skal finde sted i København.

11. Parterne er undergivet tavshedspligt om alle forhold vedrørende voldgiften, herunder
dens etablering, forløb og indhold. Dette gælder dog ikke i den udstrækning, at der er
tale om oplysninger, som i forvejen er offentligt tilgængelige, eller at videregivelse af
oplysninger er nødvendig for at kunne overholde gældende lovgivning eller for at kunne
forfølge retlige krav.

12. Disse bestemmelser om voldgift er ikke til hinder for, at Selskabet eller Direktøren kan
anmode de almindelige domstole om at iværksætte foreløbige retsmidler (eksempelvis
midlertidigt forbud og påbud) eller tvangsfuldbyrdelse over for den anden part.

13. Hvis der måtte opstå en tvist mellem Direktøren og et selskab, som indgår i samme
koncern som Selskabet, og hvis den relation mellem Direktøren og det pågældende
koncernforbundne selskab, som tvisten relaterer sig til, udspringer af eller relaterer sig til
Direktørens ansættelse i Selskabet eller ophøret heraf, er Direktøren – hvis det
pågældende koncernforbundne selskab måtte ønske det – pligtig at acceptere, at
bestemmelserne om voldgift i dette punkt 17 med de fornødne modifikationer også finder
anvendelse i forhold til den pågældende tvist.

14. Denne bestemmelse gælder på tilsvarende vis, hvis der måtte opstå en tvist mellem
Direktøren og en person, som er ansat i Selskabet eller i et hermed koncernforbundet
selskab, og hvis den problemstilling, som tvisten relaterer sig til, udspringer af eller
relaterer sig til Direktørens ansættelse i Selskabet eller ophøret heraf.
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Eksempel fra Børsnoteret virksomhed:
Tvister – værneting 

1. Enhver tvist mellem Direktøren og Selskabet vedrørende Direktørkontrakten og dennes
fortolkning, herunder vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, skal afgøres ved
voldgift ved Voldgiftsinstituttets efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom,
som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen.

23. januar 2020 Voldgiftssager i direktørforhold 26

Eksempel fra Produktionsvirksomhed:
Tvister - værneting

1. Parterne skal søge alle konflikter i forbindelse med Direktørkontrakten løst ved direkte
forhandling mellem sig.

2. Hvis Parterne ikke kan løse en konflikt ved direkte forhandling mellem sig, jf. punkt 1,
skal konflikten søges løst ved mediation. Hvis ikke Parterne inden 14 dage efter, at en af
dem har fremsat ønske om mediation, er blevet enige om, hvem der skal være mediator,
kan enhver af parterne indgive anmodning til Mediationsinstituttet om udpegning af en
mediator. Mediationen skal finde sted i overensstemmelse med de til enhver tid
gældende ”Regler for behandling af sager ved Mediationsinstituttet” og reglerne om god
advokatskik.

3. Hvis konflikten ikke er løst ved mediation, jf. punkt 1., inden 8 uger efter, at der blev
fremsat ønske om mediation, er enhver af Parterne berettiget til at kræve konflikten
afgjort efter reglerne for behandling af sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut. Hver af
Parterne udpeger en voldgiftsmand, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af
Instituttet.

4. Hvis en af Parterne ikke inden 30 dage efter at have indgivet eller modtaget
underretning om begæring om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, udnævnes også
denne af Instituttet i overensstemmelse med ovennævnte regler.
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Begrænsninger i adgangen til voldgift

Voldgift i direktørsager 23. jan. 20Morten Eisensee

Udgangspunktet

• Voldgiftsloven § 6:

”Tvister i retsforhold, som partnerne har fri rådighed over, kan afgøres ved voldgift, medmindre andet er 
bestemt.”

• Bemærkningerne til § 6:

”Hvad parterne ikke kan indgå aftale om (indispositive sager), kan

de heller ikke indgå voldgiftsaftale om. 

…

Voldgift er derimod ikke i sig selv udelukket, blot fordi tvisten er helt eller delvis reguleret af regler, der 
ikke kan fraviges ved forudgående aftale (præceptive regler).”

28
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Præceptive lovregler
• Hovedregel:

• Ingen generel begrænsning til præceptive lovregler

• Spørgsmål:

• Modif 1:

• Tvister vedrørende fortolkning af præceptive regler?

• Henrik Karl Nielsen i UfR 2008.B295

• Henvisning til bl.a. UfR 2007.1569H (Flyvestation Aalborg)

• Modif 2:

• Tvister vedrørende fortolkning af præceptive regler, hvor lønmodtageren ville kunne have fået fri 
proces ved de almindelige domstole

• Henrik Karl Nielsen i UfR 2008.B295

29
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Præceptive lovregler
• Ad Modif 1:

• Næppe!

• UfR 2007.1569H (Flyvestation Aalborg)

• ”Afskedigelsesproceduren efter fællesoverenskomstens § 26 omfatter også ansatte, som er 
funktionærer i henhold til funktionærloven og dermed omfattet af funktionærlovens § 2 b om 
godtgørelse i tilfælde, hvor afskedigelse ikke kan anses for rimeligt begrundet i funktionærens 
eller virksomhedens forhold. Der foreligger ikke i sagen uoverensstemmelse om fortolkningen af 
funktionærlovens § 2 b, men alene tvist om afskedigelsernes saglighed. Det forhold, at 
godtgørelseskravene ikke støttes på overenskomsten, men på funktionærlovens § 2 b, der ikke 
ved aftale kan fraviges til skade for funktionæren, kan ikke i strid med den indgåede aftale om 
tvistløsning ved faglig voldgift give ret til indbringelse for domstolene, jf. herved forarbejderne til 
funktionærlovens § 2 b i Folketingstidende 1963-64, tillæg A, sp. 214.”

• Nok nærmere et spørgsmål om klausulens rækkevidde

30
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Præceptive lovregler
• Ad Modif 2:

• Næppe!

• UfR 2008.1348Ø:

• ”Uanset formuleringen af § 28, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 521 af 28. juni 1999 må 
bestemmelsen forstås således, at uenighed om, hvorvidt en afskedigelse er rimeligt 
begrundet i skolens eller den afskedigedes forhold, skal afgøres ved voldgift. Den 
omstændighed, at A efter det oplyste ikke vil kunne opnå fri proces til at føre en 
voldgiftssag, kan ikke føre til, at Snoghøj IT-Folkehøjskole skal tvinges til at lade sagen 
behandle ved domstolene i stedet for ved voldgift som foreskrevet ved bekendtgørelsen..”

• Hvor langt kan det strækkes??

31
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Overenskomstfortolkning
• Hovedregel:

• Det forekommer næppe/sjældent, at der aftales voldgift i OK-sager

• En voldgiftsklausul for lavererangerende funktionærer eller ”arbejdere” er næppe holdbar…

• Modif:

• Hvad med Lederaftalen???

• § 3, stk. 2:

”Aftalen vedrører ansættelsesforhold for funktionærer, som

a) enten helt eller delvis har fået overdraget ret til at lede og fordele arbejdet og/eller til 
at anvende passende arbejdskraft

…

men som ikke er anmeldt som direktører til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.”

32
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Overenskomstfortolkning
• Note til § 3:

”Bestemmelsen indebærer, at aftalen kun er gældende for de funktionærer, der dels i henhold til 
denne aftale anses for at være Ledere, og dels er medlemmer af Ledernes Hovedorganisation”

• § 20:

”Uoverensstemmelser af faglig karakter og tvister vedrørende forståelsen af Lederaftalen skal søges løst 
ved lokal for handling.

…

stk. 5

Opnås der ikke ved organisationsmødet enighed, kan sagen af gøres ved en i hvert enkelt tilfælde 
ned sat voldgiftsret bestående af 4 medlemmer, udpeget med 2 fra hver side, samt en 
formand/opmand valgt af aftaleparterne i fællesskab. Kan aftaleparterne ikke opnå enighed om 
valget af formand/opmand udpeges denne af Arbejdsretten.”

• § 21:

”Ledernævnet behandler tvister om påstået uberettiget afskedigelse eller bortvisning af Ledere, 
herunder talsmænd, samt spørgsmål om, hvorvidt en arbejdsgiver har overholdt sin pligt til at 
underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.”

33
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Overenskomstfortolkning
• § 21:

”Stk. 1

Ledernævnet behandler tvister om påstået uberettiget afskedigelse eller bortvisning af Ledere, 
herunder talsmænd, samt spørgsmål om, hvorvidt en arbejdsgiver har overholdt sin pligt til at 
underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet.

Stk. 10.

Aftaleparterne forpligter sig til at anvende Ledernævnet ved behandling af de af Nævnets 
kompetence omfattede tvister, og de giver afkald på at lade sådanne tvister behandle ved andre 
fora eller understøtte medlemmerne i sådanne tilfælde.

Såfremt aftaleparterne er enige, kan tvister omfattet af Ledernævnets kompetence behandles ved 
et andet forum eller i andet regi end Ledernævnet.”

34
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Overenskomstfortolkning
• OBS OBS OBS:

• Lederaftalen implementerer Beskæftigelsesdirektivet i relation til alder og handicap

• Implementeringsaftalen henviser til reglerne om fagretlig behandling

35
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Habilitetsovervejelser
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Regulering
• Voldgiftslovens § 12:

”Den, som bliver kontaktet i forbindelse med en mulig udpegning som voldgiftsdommer, skal 
oplyse om forhold, der kan give anledning til berettiget tvivl om vedkommendes upartiskhed eller 
uafhængighed. En voldgiftsdommer skal fra sin udpegning og under behandlingen af 
voldgiftssagen straks oplyse parterne om sådanne forhold, medmindre voldgiftsdommeren 
allerede har oplyst dem herom.”

• Voldgiftsinstituttets regler (§ 12)

”Enhver, der udpeges som voldgiftsdommer, skal være tilgængelig, upartisk og uafhængig.”

• Advokatetiske regler (Pkt.12.3):

”En advokat må ikke virke som voldgiftsdommer, mæglingsmand eller mediator for flere parter, 
hvis han tidligere som partsrepræsentant har bistået nogen af parterne i forhold, der har 
forbindelse med tvisten.” 

37
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Forskellige former for inhabilitet
• Tre tilfældegrupper:

• ”Klassiske interessekonflikter”

• F.eks. partsrepræsentation, økonomisk interesse, familierelation mv.

• Illustration:

• UfR 1997.172 HKK (Voldgiftsdommer var inhabil pga. samtidigt advokathverv)

• UfR 2016.724 H (Højesteretsdommer ikke inhabil pga. tidligere virke som advokat)

• Andre personlige/sociale relationer

• Medlemskab af samme foreninger, studiekammerater mv.

• Abstrakte interesser i sagen

• Udtalelser om retstilstand mv.

38
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Andre personlige/sociale relationer
• Nogle nedslag i praksis…

• IKKE inhabilitet:

• UfR 2011.87 Ø
Dommer, hvis samlever i midten af 1980'erne havde læst jura sammen med sagsøger, og som et 
par gange for adskillige år siden havde mødt sagsøger hos fælles bekendte, var ikke inhabil.

• UfR 2016.149 H
En domsmand i en straffesag var »ven« på Facebook med forurettede, der var lokalpolitiker. 
Domsmanden var ikke var inhabil.

• UfR 1996.1544 Ø
Retsformanden i større straffesag om økonomisk kriminalitet var ikke inhabil, selv om hun 
havde kendt den ene beskikkede forsvarer siden studietiden og herefter havde mødt hende 
gennemsnitlig mindre end en gang årligt både i større kredse og i privat sammenhæng.

39
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Andre personlige/sociale relationer
• Inhabilitet:

• UfR 1998.305/1V
Domsmand inhabil, fordi hun havde gået i klasse med tiltalte. Der var 13-14 elever i klassen, og 
de to havde haft 6 ugentlige timer sammen i matematik. I øvrigt havde de ikke haft noget at 
gøre med hinanden privat.

40
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Abstrakt interesse i sagen
• Situationer, hvor voldgiftsdommeren ikke har udtalt sig om den konkrete sag, men har tilkendegivet et 

generel holdning

• Et helt parallelt eksempel

• UfR 2009.550 Ø

”I artiklen er Beskæftigelsesministeriet bl.a. citeret for at have udtalt: »I henhold til 
administrerende direktører betyder ovenstående, at en indgået kontrakt om fratræden førend 
det 65. år er ugyldig . . .«. På baggrund af denne retsopfattelse, hvis rigtighed advokat Finn 
Schwarz ikke har kommenteret i artiklen, rådede han ifølge Børsen virksomheder med 
direktørkontrakter med fratræden før det 65. år at få genforhandlet kontrakterne.

Finn Schwarz er refereret for at forvente tumult på området den kommende tid, fordi bl.a. 
Dansk Arbejdsgiverforening ikke delte Beskæftigelsesministeriets fortolkningaf loven. Finn 
Schwarz' udtalelse i Børsen er fremkommet over 1 år før bortvisningen i december 2006, 
som var udløsende for den tvist, som skal behandles af den voldgiftsret, hvor Finn Schwarz 
er udpeget som den ene af 3 voldgiftsdommere.”

41
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Abstrakt interesse i sagen
”Finn Schwarz er refereret for at forvente tumult på området den kommende tid, fordi bl.a. 
Dansk Arbejdsgiverforening ikke delte Beskæftigelsesministeriets fortolkning af loven. Finn 
Schwarz' udtalelse i Børsen er fremkommet over 1 år før bortvisningen i december 2006, 
som var udløsende for den tvist, som skal behandles af den voldgiftsret, hvor Finn Schwarz 
er udpeget som den ene af 3 voldgiftsdommere.

På denne baggrund, og da det er udgangspunktet, at en dommer - herunder en 
voldgiftsdommer - ikke bliver inhabil ved tidligere at have skrevet eller udtalt sig om 
retsspørgsmål, som kommer op før den aktuelle sag, finder landsretten ikke, at der 
foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om Finn Schwarz' upartiskhed eller 
uafhængighed som voldgiftsdommer”

42
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Abstrakt interesse i sagen
• UfR 2014.2898 H og UfR 2014.2907 H

• Generelle betragtninger:

”Det er et klart udgangspunkt, at en dommer ikke bliver inhabil, fordi den pågældende har skrevet 
eller udtalt sig generelt om et retsspørgsmål, som på et senere tidspunkt kommer til pådømmelse.

Dette udgangspunkt hænger sammen med, at dommere ligesom alle andre borgere har 
ytringsfrihed, og at det er gavnligt for samfundet, at dommerne med den erfaring, de har opnået i 
kraft af deres arbejde, har mulighed for at give udtryk for deres faglige syn i bøger, artikler og 
foredrag mv. uden derved at risikere at blive inhabile.

Dette udgangspunkt må dog fraviges, hvis der foreligger ganske særlige omstændigheder. Et klart 
eksempel herpå er den situation, hvor dommerens udtalelser er møntet på en konkret sag, 
således at man kan sige, at dommeren gennem udtalelserne på forhånd har vurderet, hvordan 
den konkrete sag skal afgøres.”
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Abstrakt interesse i sagen
• UfR 2014.2898 H og UfR 2014.2907 H

• Den konkrete sag

”Ved vurderingen af dommer Torben Kuld Hansens habilitet må der anlægges en 
helhedsvurdering af de udtalelser, som han har fremsat i Jyllands-Posten og under høringen i 
Folketingets Retsudvalg.

Dommer Torben Kuld Hansens udtalelser tager udgangspunkt i en beskrivelse af retstilstanden 

som fastslået i Østre Landsrets kendelse af 27. april 2012 (UfR 2012.2522). Vi finder imidlertid, at 
udtalelserne går langt videre end blot at beskrive retstilstanden. Udtalelserne er uforbeholdne og 
angår en specifik problemstilling, hvor flere aspekter uanset den nævnte landsretsafgørelse ikke 
er endeligt afklaret. Udtalelserne er fremsat på et tidspunkt, hvor han måtte påregne, at der ville 
kunne komme nye begæringer om konkurs fra andelsboligforeninger.”
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Alternativer til voldgift

Voldgift i direktørsager 23. jan. 20Morten Eisensee

Almindelige domstole
• Kan vi opnå det samme?

• Det kommer lidt an på….

• Hurtighed

• Ja, sikkert

• Enkeltinstans

• Mjah…

• Retsplejelovens § 370

”Parterne kan, når tvisten er opstået, aftale, at en dom vedrørende sagens realitet ikke 
skal kunne ankes. I sager mellem erhvervsdrivende om forhold, der vedrører parternes 
erhverv, kan en sådan aftale indgås, før tvisten er opstået. Med erhverv sidestilles 
offentlig virksomhed.”
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Almindelige domstole
• Fortrolighed

• Nej

• Vi kan ikke flyve under radaren

• Sagkundskab

• Vi har ingen indflydelse på, hvem der skal afgøre sagen
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Mediation
• Nok mere supplement end alternativ…

• Er ansættelsesretlige sager overhovedet egnet til mediation?

• Som udgangspunkt distributive

• Fremtidigt samarbejde er sjældent interessant

• Hvad med direktørsager?

• Mere kompleks karakter

• Større fremtidig berøring

• Hvad med omkostningerne og tiden???
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