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er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere
udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første
af sin art i Danmark. Lovkommentaren indeholder en gennemgang og analyse af voldgiftslovens enkelte

bestemmelser. Vægten er lagt på retspraksis. De enkelte paragraffer er kommenteret på baggrund af mere end
500 retsafgørelser fra særligt de tre nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, men også England, som er en
helt central jurisdiktion for voldgift. Endvidere er der henvisninger til ca. 50 danske voldgiftskendelser. Der
er i vidt omfang anvendt citater fra afgørelsens præmisser med henblik på bedre at anskueliggøre domstolens
overvejelser og for at gøre fremstillingen mere praktisk anvendelig. Lovkommentaren er uundværlig for alle,

der beskæftiger sig med voldgift.
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