Voldgift og IT-tvistløsning
Et stigende antal – særligt internationale – erhvervstvister løses i dag ved
voldgift. Dette skyldes blandt andet
hurtigheden i processen og muligheden
for at aftale fortrolighed. Voldgiftsinstituttet har netop opdateret sine regler
for behandling af voldgiftssager, der optimerer de hidtidige processer, ligesom
der i samarbejde mellem blandt andet
Danske IT-Advokater og Voldgiftsinstituttet også er udarbejdet særlige regler
om tvistløsning i IT-sager, hvor en hurtig men fortsat retssikkerhedsmæssig
forsvarlig proces er af afgørende betydning for parterne.
Kom og hør om, hvordan advokaten og
virksomhedsjuristen kan sikre optimeret
tvisteløsning ved brug af de nye regler.
Arrangementet giver tre kursuspoint og
efterfølges af et let traktement.

Program
1. Voldgiftsinstituttets nye Regler for
behandling af voldgiftssager

• Udvalgsarbejdet i regi af Danske ITAdvokater (DITA)
• Gennemgang af regler for vejledende
udtalelser i IT-sager

Plesner, Kobbertårnet, Amerika Plads 37,
2100 København Ø. Vi byder efterfølgende
på et let traktement.
Tilmelding

• Introduktion af instituttet
• Formulering af voldgiftsaftaler
• Indledning af voldgiftssagen
• Udpegning af sagkyndige, herunder
sikring af kvalifikationer og habilitet
• Bevisoptagelse i voldgiftssager
• Sagsomkostninger
• Midlertidige voldgiftsdommere og
hastevoldgiftsdommere

3. Udpegning af voldgiftsdommere, og
andre aktuelle spørgsmål om tvistløsning
Indlægsholdere
Indlægsholderne er Voldgiftsinstituttets
formand, advokat Jesper Lett, formand
for Danske IT-advokater, advokat Niels
Chr. Ellegaard samt Voldgiftsinstituttets
generalsekretær, Steffen Pihlblad

2. Nye regler for juridisk/teknisk udtalelse
i IT-sager

Praktiske informationer

• Hvad er problemet med IT-tvister?
• Anbefalede klausuler

Arrangementet finder sted onsdag den
15. januar 2014, kl. 15.30 - 18.00 hos

Tilmelding er gratis, men nødvendig.
Tilmeld dig på www.plesner.com/voldgift
senest den 10. januar.
Spørgsmål
Har du spørgsmål til programmet, er
du velkommen til at kontakte advokat,
partner Niels Chr. Ellegaard på telefon
33 12 11 33 eller nce@plesner.com.
Har du andre spørgsmål, kan du kontakte
eventkoordinator Camilla Luplau på
telefon 33 12 11 33 eller clu@plesner.com.

