
Bilag 13. 

Statutter for voldgiftsret ifm. eksklusion af et medlem 
Der er alene sket redaktionelle ændringer / en sproglig modernisering. 

 

 
Nye regler 

 

 
Nugældende regler 

 

§ 1. Rettens kompetenceområde 

Et ekskluderet medlem (i det følgende kaldet "medlemmet"), der i med-
før af GL's love § 8 er blevet ekskluderet, kan inden for en frist på 2 må-
neder efter at have modtaget skriftlig meddelelse om eksklusionen ind-
bringe spørgsmålet om eksklusionens berettigelse for voldgiftsretten. 
Dette skal ske ved anbefalet brev til foreningens forperson. 

 

§ 2. Rettens sammensætning 

Voldgiftsretten består af 2 voldgiftspersoner, hvoraf medlemmet udpe-
ger den ene og GL’s hovedbestyrelse den anden. Begge voldgiftsperso-
ner skal være medlem af GL. 

Medlemmet skal ved meddelelsen om ønsket om at indbringe eksklusio-
nen for voldgiftsretten oplyse navn og adresse på den voldgiftsperson, 
som pågældende har valgt. 

Inden en måned efter modtagelsen af meddelelsen fra medlemmet skal 
hovedbestyrelsen underrette medlemmet om navn og adresse på den 
voldgiftsperson, som hovedbestyrelsen har udpeget. Gives sådan med-
delelse ikke, kan medlemmet kræve, at landsretten anmodes om at ud-
pege en voldgiftsperson. 

 

Rettens kompetenceområde 

§ 1. Et ekskluderet medlem - i det følgende kaldet "medlemmet" - der i 
medfør af GL's love § 29 er blevet ekskluderet, kan i indtil 2 måneder ef-
ter modtagen skriftlig meddelelse herom indbringe spørgsmålet om eks-
klusionens berettigelse for voldgiftsretten. 

 

 

Rettens sammensætning 

§ 2. Ønsker medlemmet at rejse voldgiftssag, skal vedkommende inden 
ovennævnte frists udløb ved anbefalet brev meddele foreningens for-
mand dette og samtidig oplyse navn og adresse på den voldgiftsmand, 
medlemmet har valgt. Inden en måned efter modtagelsen af meddelel-
sen fra medlemmet skal hovedbestyrelsen underrette dette om navn og 
adresse på en af hovedbestyrelsen udpeget voldgiftsmand. Gives sådan 
meddelelse ikke, kan medlemmet kræve, at landsretten anmodes om at 
udpege en voldgiftsmand. De således udpegede 2 voldgiftsmænd beklæ-
der voldgiftsretten, idet dog hver af dem er berettiget til på ethvert trin 
af sagen at begære, at landsretten anmodes om at udpege et tredje 
voldgiftsmedlem, der skal være rettens formand.  

 



Hver af de to voldgiftspersoner kan på ethvert trin af sagen begære, at 
landsretten anmodes om at udpege et tredje voldgiftsmedlem, der skal 
være juridisk sagkyndig, og som er rettens forperson.  

 

§ 3.  Habilitetskrav 

Ingen voldgiftsperson må have en sådan tilknytning til sagen, at pågæl-
dende som dommer måtte vige sit sæde i medfør af reglerne i retspleje-
loven. Ingen voldgiftsperson må være ansat ved den skole, hvor det på-
gældende medlem har sit arbejde.  

 

§ 4. Processuelle regler 

Voldgiftsrettens sager skal fremskyndes mest muligt. Begrundet ken-
delse skal afsiges senest 14 dage efter, at parterne sidst har haft lejlig-
hed til skriftligt og mundtligt at udtale sig. I øvrigt bestemmer voldgifts-
retten selv procesformen.  

 

§ 5. Rettens afgørelse 

Rettens kendelse skal enten stadfæste eller ophæve eksklusionen.  

 

§ 6. Sagsomkostninger 

Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar til 
voldgiftspersonerne, fastsættes af voldgiftsretten og pålægges den ta-
bende part, medmindre retten på grund af særlige omstændigheder fin-
der det rimeligt helt eller delvis at gøre afvigelser herfra.  

Foreningen kan dog forskudsvis afholde udgifterne til sagen. 

 

§ 7. Ændringer i statutterne 

 

 

 

Habilitetskrav 

§ 3. De to i § 2 omhandlede voldgiftsmænd skal være lærere ved et gym-
nasium, studenterkursus eller HF-kursus, medens den i medfør af § 2 
eventuelt udnævnte formand for voldgiftsretten skal være juridisk sag-
kyndig. Ingen voldgiftsmand må have en sådan tilknytning til den forelig-
gende sag, at han, i tilfælde af, at han var dommer, måtte vige sit sæde i 
medfør af reglerne i retsplejeloven. Ej heller må nogen voldgiftsmand 
være ansat ved den skole, hvor det pågældende medlem har sit ar-
bejde.  

Processuelle regler 

§ 4. De af voldgiftsretten forelagte sager skal fremskyndes mest muligt. 
Kendelse, der skal være ledsaget af grunde, skal afsiges senest 14 dage 
efter, at parterne sidst har haft lejlighed til skriftligt og mundtligt at ud-
tale sig. I øvrigt bestemmer voldgiftsretten selv procesformen.  

Rettens afgørelse 

§ 5. Rettens kendelse skal enten stadfæste eller ophæve eksklusionen.  

Sagsomkostninger 

§ 6. Omkostninger i forbindelse med voldgiftssagen, herunder honorar 
til voldgiftsmændene, afholdes forskudsvis af foreningen. De fastsættes 
af voldgiftsretten og pålægges den tabende part, medmindre retten på 
grund af særlige omstændigheder finder det rimeligt helt eller delvis at 
gøre afvigelser herfra.  

 

Ændringer i statutterne 

§ 7. Ændringer i statutterne sker efter de regler, der gælder for lovæn-
dringer. Statutter for voldgiftsret er vedtaget ved urafstemning i decem-
ber 1974. 



Ændringer i statutterne sker efter de regler, der gælder for ændringer af 
GL’s love.  

 

§ 8. Ikrafttræden 

Disse statutter er gældende med virkning fra den 1. februar 2023. 

 
 

 

 


	Bilag 13.
	Statutter for voldgiftsret ifm. eksklusion af et medlem


