YOUNG ARBITRATORS COPENHAGEN OG DET JURIDISKE FAKULTET
INVITERER TIL ARRANGEMENT OM VOLDGIFT:

”Den Fjerde Voldgiftsdommer”
Voldgiftsrettens sekretær

FREDAG DEN 18. NOVEMBER 2016

For unge jurister og studerende med interesse for voldgift, vil en af de mest direkte veje til en karriere inden
for voldgift, være gennem rollen som sekretær for en voldgiftsret.
Rollen som sekretær – af kritikere til tider kaldt ”den fjerde voldgiftsdommer” – rejser imidlertid flere
principielle spørgsmål, som man bør være opmærksom på.
Voldgiftsdommere lader sig ofte bistå af en sekretær i voldgiftssager, for eksempel en yngre advokat eller
advokatfuldmægtig. Sekretæren hjælper normalt med planlægning af sagens forberedelse og tilrettelæggelsen
af voldgiftsforhandlingen. Men hvor går grænsen for sekretærens involvering, når det kommer til sagens
materie og voldgiftsdommernes afgørelse af sagen?
Kan involveringen af en sekretær overhovedet forenes med, at voldgiftsdommeren er personligt udpeget?
Hvilke retningslinjer findes der for brugen af en voldgiftssekretær, og hvad er der på spil, hvis
voldgiftsrettens sekretær har været for involveret i sagen og er blevet til ”en fjerde voldgiftsdommer”?
YAC har i samarbejde med Det Juridiske Fakultet glæden af at invitere til arrangement om emnet fredag den
18. november 2016, kl. 15:00 – 18:00 i Studiegården, Studiestræde 6, 1455 København K.
Programmet er:
Kl. 15:

Introduktion til emnet v/lektor Clement Salung Petersen.

Kl. 15.15:

Voldgiftsrettens sekretærs rolle i praksis v/advokat Jimmy Skjold Hansen, Plesner. Jimmy har
erfaring som voldgiftssekretær i internationale voldgiftssager bl.a. i Schweiz.

Kl. 16:

Pause

Kl. 16.15:

Yukos-sagen og problemerne med voldgiftsrettens brug af sekretærer v/advokat Thomas
Souten, Houthoff Buruma, Rotterdam. Houthoff Buruma har repræsenteret Rusland i en
hollandsk retssag om tilsidesætttelse af voldgiftsrettens kendelse i Yukos-sagen, som er en af
de største voldgiftssager nogensinde.

Kl. 17.00:

Spørgsmål og debat

Kl.17.20:

Mad, drinks og networking

Tilmeld dig arrangementet allerede nu ved at sende en mail til YAC’s sekretær, Maj-Britt Stoumann på
mas@lett.dk. Sidste frist for tilmelding er mandag den 14. november 2016.

Deltagelse er gratis for foreningens medlemmer og for studerende ved Det Juridiske Fakultet.

