Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen

VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD
og
VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD

1.0

Kompetence

1.1

Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen afgør tvister mellem parter, der har
aftalt, at tvister imellem dem skal afgøres ved voldgift.

1.2

Sådanne aftaler er indgået mellem Landbrug & Fødevarer (Videncenter for Svineproduktion) og de parter, der er tilmeldt sig DANISH Produktstandardordningen og/eller de parter,
der er tilmeldt sig DANISH Transportstandardordningen.

1.3

Voldgiftsretten træffer selv afgørelse om sin kompetence og om ethvert spørgsmål vedrørende gyldighed af aftalen om voldgift.

2.0

Sammensætning

2.1

Voldgiftsretten består af 3 medlemmer, hvoraf formanden er fast medlem, medens tvistens
parter udpeger 2 medlemmer.

2.2

Formanden for Voldgiftsretten udpeges af Sø- og Handelsretten.

2.3

Voldgiftsrettens formand udpeges for 4 år ad gangen.

2.4

Formanden kan højst fungere i to på hinanden følgende funktionsperioder.

2.5

Parterne udpeger hver et medlem af Voldgiftsretten.

2.6

Ønsker indklagede at inddrage en tredje part i sagen med henblik på regres (= adcitation),
må indklagede enes med den adciterede om en partsudpeget voldgiftsmand. Opnås der
ikke enighed, trækkes der lod mellem de foreslåede personer.
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2.7

Er parterne enige herom, kan en sag afgøres af Voldgiftsrettens formand som enevoldgiftsdommer.

3.0

Inhabilitet

3.1

Ethvert medlem af Voldgiftsretten skal være uafhængigt af sagens parter og fuldstændig
upartisk. Voldgiftsrettens medlemmer må ikke på egen hånd drøfte sagen med sagens
parter eller disses rådgivere.

3.2

Den, som bliver kontaktet med henblik på mulig udpegelse som voldgiftsdommer, skal oplyse om ethvert forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes uafhængighed
og upartiskhed. En voldgiftsdommer skal endvidere fra sin udpegelse og under behandlingen af voldgiftssagen straks oplyse Voldgiftsrettens formand og parterne om sådanne forhold, medmindre voldgiftsdommeren allerede forud for udpegelsen har oplyst dem herom.

3.3

Meddelelsen til Voldgiftsrettens formand og modparten om udpegelse af et medlem af
Voldgiftsretten skal vedlægges en underskreven erklæring fra den pågældende voldgiftsdommer om, at der ikke foreligger noget forhold, som kan give anledning til tvivl om den
pågældendes uafhængighed eller fuldstændige upartiskhed, samt den pågældendes Curriculum Vitae (CV).

3.4

En parts indsigelse mod en partsudpeget voldgiftsdommer skal skriftligt, begrundet og med
kopi til den udpegende part fremsættes over for Voldgiftsrettens formand senest 30 dage
efter, at parten er blevet bekendt med udpegelsen af den pågældende voldgiftsdommer og
de forhold, som indsigelsen bygger på. Voldgiftsrettens formand fastsætter frist for eventuelle bemærkninger og for eventuel yderligere skriftveksling om spørgsmålet. En part kan
kun gøre indsigelse mod en voldgiftsdommer, som parten selv har udpeget, eller i hvis udpegning parten har deltaget, af grunde, som parten først efter udpegelsen er blevet bekendt med.

3.5

Medmindre voldgiftsdommeren trækker sig, eller den anden part tilslutter sig, at voldgiftsdommerens hverv skal ophøre, afgør voldgiftsrettens formand, om indsigelsen skal tages
til følge, fordi der foreligger forhold, som giver anledning til berettiget tvivl om voldgiftsdommerens uafhængighed eller fuldstændige upartiskhed. Det forhold, at en voldgifts-
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dommer trækker sig, eller at en part tilslutter sig, at en voldgiftsdommers hverv skal ophøre, indebærer ingen godkendelse af grundlaget for indsigelsen.
3.6

Imødekommes en indsigelse mod en voldgiftsdommer ikke, kan den part, der har gjort indsigelse, inden 30 dage efter at have modtaget meddelelse om afgørelsen om, at indsigelsen ikke er blevet imødekommet, anmode domstolene om at afgøre, om indsigelsen skal
tages til følge. Mens anmodningen behandles af domstolene, kan voldgiftsretten, herunder
den voldgiftsdommer, mod hvem der er gjort indsigelse, fortsætte behandlingen af voldgiftssagen og afsige voldgiftskendelse. En indsigelse mod en voldgiftsdommer kan ikke
senere påberåbes som ugyldighedsgrund eller som grundlag for at nægte anerkendelse eller fuldbyrdelse af voldgiftskendelsen.

4.0

Begæring om voldgift

4.1

Begæring om voldgift indgives ved skriftlig henvendelse til Voldgiftsrettens formand, hvis
navn og adresse kan fås hos Landbrug & Fødevarer.

4.2

Begæring om voldgift skal være skriftlig og skal indeholde en tydelig angivelse af:
a)

sagens parter,

b)

klagers påstand,

c)

en kort beskrivelse af, hvad tvisten drejer sig om.

5.0

Sagens forberedelse

5.1

Snarest efter Voldgiftsrettens formand har modtaget en begæring om voldgift, sendes
denne i kopi til indklagede.

5.2

Så snart medlemmerne af Voldgiftsretten er udnævnt, underretter Voldgiftsrettens formand
parterne om nedsættelsen af Voldgiftsretten.

5.3

Hvis begæring om Voldgift ikke har form af et klageskrift, indleverer klageren et sådant
skrift til Voldgiftsrettens formand senest 3 uger efter, at meddelelse om nedsættelse af
Voldgiftsretten er tilgået klageren.
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5.4

Klageskriftet skal indeholde klagerens påstand, en fremstilling af de kendsgerninger, hvorpå påstanden støttes, og en angivelse af de dokumenter, som klageren agter at påberåbe
sig. Disse dokumenter vedlægges i original eller kopi.

5.5

Samtidig med, at klageskrift med bilag sendes til indklagede, gives der indklagede en frist
på 3 uger, inden hvilken han skal fremkomme med sit svarskrift og de dokumenter, han vil
påberåbe sig.

5.6

Voldgiftsrettens formand bestemmer i hvor mange eksemplarer, skrifter og bilag skal indgives og sætter en frist for afgivelse af skriftlige indlæg. Formanden kan endvidere bestemme, at processkrifter m.v. udveksles elektronisk.

5.7

Svarskriftet skal indeholde indklagedes påstand, en fremstilling af de kendsgerninger,
hvorpå påstanden støttes, og en angivelse af de dokumenter, indklagede agter at påberåbe sig.

5.8

Parterne kan med tilladelse fra Voldgiftsrettens formand og indenfor de af denne fastsatte
frister afgive yderligere processkrifter, inden sagen berammes til mundtlig forhandling.

5.9

Parterne kan føre sagen selv, men Voldgiftsrettens formand kan pålægge en part at lade
sagen udføre af en advokat, hvis Voldgiftsrettens formand skønner, at Voldgiftsretten ikke
vil kunne behandle sagen på forsvarlig måde uden, at parten har sådan bistand.

5.10 Udebliver klager fra et møde, som han er indkaldt til, eller fremlægger klager ikke klageskrift eller senere processkrifter og/eller de nødvendige dokumenter indenfor de af Voldgiftsretten fastsatte frister, eller efterkommer klager ikke pålæg om at møde ved advokat,
afviser Voldgiftsrettens formand sagen ved en beslutning, der meddeles parterne.
5.11 Udebliver indklagede fra et møde, som han er indkaldt til, eller fremlægger han ikke svarskrift eller senere processkrifter og/eller de nødvendige dokumenter indenfor de af Voldgiftsretten fastsatte frister, eller efterkommer indklagede ikke pålæg om at møde ved advokat, afsiger Voldgiftsrettens formand kendelse efter klagers påstand, for så vidt denne findes begrundet i sagsfremstillingen og det i øvrigt fremkomne.
5.12 Hvad der ovenfor er sagt om indklagede gælder tillige for en eventuelt adciteret.
5.13 Påstande, anbringender og indsigelser, der ikke er fremsat inden skriftvekslingens slutning, kan ikke gøres gældende uden modpartens samtykke, medmindre Voldgiftsretten tillader det i særlige tilfælde, hvor den finder, at overvejende hensyn til parten taler herfor, og
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at det tillige er undskyldeligt, at påstanden, anbringendet eller indsigelsen ikke er fremkommet inden skriftvekslingens slutning.

6.0

Sikkerhedsstillelse

6.1

Voldgiftsrettens formand kan bestemme, om klager eller begge parter skal stille sikkerhed
for de udgifter, som behandlingen ved Voldgiftsretten skønnes at ville medføre. Voldgiftsrettens formand træffer bestemmelse om sikkerhedens art og størrelse.

7.0

Forlig

7.1

Voldgiftsretten har ret til på ethvert tidspunkt under sagen at mægle forlig.

7.2

Voldgiftsrettens formand kan gennemføre forligsforhandlingerne alene.

8.0

Mundtlig forhandling

8.1

Når parterne har haft lejlighed til at afgive processkrifter og til at tilvejebringe de nødvendige oplysninger, berammer Voldgiftsrettens formand en mundtlig forhandling.

8.2

Parterne skal i god tid før retsmødet meddele Voldgiftsretten og modparten hvem, der møder som partsrepræsentant, og hvem, der agtes afhørt som vidner.

8.3

Voldgiftsretten kan fordre, at parterne giver personligt møde, og at parterne gør deres til, at
personer, der har haft med den foreliggende sag at gøre, afgiver vidneforklaring for Voldgiftsretten.

8.4

Voldgiftsrettens formand kan – efter at have indhentet udtalelse fra parterne – bestemme,
at de ordinære domstole i medfør af Voldgiftslovens § 27 skal yde bistand til optagelse af
bevis, herunder afgivelse af vidneforklaring efter Retsplejelovens regler.
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8.5

Den mundtlige forhandling finder sted på et af Voldgiftsrettens formand bestemt sted, der
efter hans skøn findes praktisk.

8.6

Voldgiftsrettens formand kan på begæring og efter indhentet udtalelse fra modparten tillade, at en parts medarbejdere, rådgivere eller andre, som har bistået parten i den foreliggende sag, og som efter formandens skøn har en relevant faglig interesse i sagen, helt eller delvis overværer den mundtlige forhandling.

8.7

Under forhandlingerne på Voldgiftsretten føres en protokol. Voldgiftsrettens formand bestemmer i hvilket omfang, der i protokollen skal optages referat af de mundtlige forhandlinger. Parterne modtager udskrift af hvad, der er tilført protokollen.

8.8

Hvis Voldgiftsretten kommer til det resultat, at der mangler oplysninger, som må anses for
ønskelige for sagens afgørelse, kan Voldgiftsretten selv indhente oplysninger og anstille
undersøgelser til brug for sagens afgørelse. Parterne underrettes herom, og der gives dem
lejlighed til at udtale sig.

9.0

Kendelsen

9.1

Når Voldgiftsretten finder, at sagen er tilstrækkeligt oplyst, eller der er givet parterne tilstrækkelig tid til at varetage deres tarv, bliver sagen optaget til kendelse.

9.2

Afgørelsen træffes på grundlag af gældende dansk ret, idet Voldgiftsretten dog kan tage
hensyn til billighed.

9.3

Kendelsen afsiges snarest muligt.

9.4

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem Voldgiftsrettens medlemmer afgøres sagen efter
flertallet af medlemmer.

9.5

Kendelsen skal indeholde en afgørelse af de omtvistede punkter samt oplysning om de
forskellige medlemmers meninger under afstemningen.

9.6

Den afsagte kendelse kan offentliggøres i faglige blade uden angivelse af navne.

9.7

Kendelsen er endelig og bindende for parterne.
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10.0 Sagsomkostninger
10.1 Udgifter til sagens behandling dækkes af den tabende part med et af Voldgiftsretten fastsat
beløb, medmindre Voldgiftsretten bestemmer, at hver part skal bære egne omkostninger.
10.2 Voldgiftsrettens omkostninger fastsættes på grundlag af takster, som aftales med Landbrug & Fødevarer.
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