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Profil: 

Mogens Skipper-Pedersen er medstifter af Copenhagen Chambers, der blev oprettet i 

januar 2008 som et samarbejde mellem uafhængige voldgiftsdommere, og han arbej-

der nu udelukkende som voldgiftsdommer og mægler i danske og internationale 

kommercielle tvister. 

  

I perioden 1974-2007 var Mogens Skipper-Pedersen partner i Kromann Reumert, der 

er et af Danmarks førende internationale advokatfirmaer. Han har i denne periode 

rådgivet danske og udenlandske selskaber inden for alle aspekter af selskabsret, er-

hvervsret og børsret. Han har rådgivet i talrige nationale og internationale fusioner, 

fissioner og virksomhedsovertagelser inden for den finansielle branche, telekommuni-

kation, energi, medicinalvirksomhed og service- og produktionsvirksomhed. Han har 

en særlig ekspertise på lufthavnsområdet og har deltaget som rådgiver i mere end 10 

internationale lufthavnsprivatiseringer. Han har været dirigent på generalforsamlinger 

i større danske børsnoterede selskaber igennem mere end 15 år, og har været tilsyns-

førende og bobestyrer i større danske multinationale konkursboer. Han har været 

formand for eller medlem af bestyrelsen i flere selskaber og erhvervsdrivende fonde. 

 

Mogens Skipper-Pedersen anvendte i de sidste 10 år hos Kromann Reumert en stor 

del af sin tid på voldgift, fortrinsvis som voldgiftsdommer.  

 

Mogens Skipper-Pedersen var formand for Dansk Forening for Voldgift fra dens stiftel-

se i 2002 til medio 2008. Han er  i voldgiftsdommerpanelet for ICDR (International 

Centre for Dispute Resolution), Austrian International Arbitration Centre og Japan 

Commercial Arbitration Association. Han blev i maj 2012 af Udenrigsministeriet udpe-

get til ICSID´s voldgiftsdommerpanel for en seksårs periode. Han er medlem af en 

række voldgiftsinstitutter og foreninger.  

 

Han var medlem af Advokatrådet 1984-1989 og medlem af International Bar Associa-

tion's Council fra 1986-1998. 
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I forbindelse med finanskrisen har Mogens Skipper-Pedersen i 2008-10 sammen med 

kollega Henrik Stenbjerre undersøgt årsagerne til sammenbruddet og et muligt an-

svarsgrundlag mod ledelse og revision i fem nødlidende banker: Roskilde Bank, EBH 

Bank, Løkken Sparekasse, Fionia Bank og Gudme Raaskov Bank. 

 

I de seneste år har Mogens Skipper-Pedersen udelukkende virket som uafhængig 

voldgiftsdommer i mere end 50 voldgiftssager. Han har som formand for voldgiftsret-

ter, enevoldgiftsdommer og medlem af voldgiftsretter deltaget i nationale og interna-

tionale voldgiftssager under Voldgiftsinstituttet (Danish Arbitration), SCC ( Arbitration 

Institute of the Stockholm Chamber of Commerce), ICC International Court of Arbitra-

tion, LCIA ( London Court of International Arbitration) og UNCITRAL, samt i mange 

skandinaviske og internationale ad hoc voldgiftssager. 

 

 

 

Resume 

 

2008 Selvstændig virksomhed som voldgiftsdommer og mediator. Partner i 
Copenhagen Chambers 

 
1974-2007 Partner i Kromann Reumert 
 
1979 Møderet for Højesteret 
 
1974 Partner i Advokatfirmaet Erik Münter (fra 1989: Kromann & Münter 

og fra 2000: Kromann Reumert) 
 
1972 Bestalling som advokat 
 
1968-1972 Ansat i Justitsministeriet 
 
1967-1968 New York University, Master of Comparative Jurisprudence 
 
1966-1967 Ansat i Justitsministeriet 
 
1966: Cand.Jur., Århus Universitet 

 

 

Tillidsposter m.v. 

 

 Formand for Dansk Forening for Voldgift (2002-2008) 
 

 Medlem af bestyrelsen i Dansk Forening for Selskabsret (1998-2002) 
 

 Formand for Udvalget for international voldgift nedsat af Det Danske Voldgiftsin-
stitut og Advokatrådet (2000-2001) 
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 Medlem af International Bar Association's Council (1986-1998) 
 

 Formand for Advokatrådets udvalg om selskabsret (1989-1991) 
 

 Formand for Advokatrådets Erhvervsudvalg (1986-1989) 
 

 Medlem af Advokatrådet (1984-1989) 
 

 Formand for bestyrelsen i Kromann Reumert i flere valgperioder 
 

 Medlem af bestyrelsen for Københavns Advokatforening (1980-1985) 
 

 Medlem af Editorial Committee of European Competition Law Review, Oxford 
(1980-2008) 

 

 Opført i Who's Who Legal under Commercial Arbitration 
 

 Ridder af Dannebrog, 1990 

 

 

Medlemskab af diverse voldgiftsfora 

 

 London Court of International Arbitration (LCIA) 
 

 International Chamber of Commerce, Danish Chapter 
 

 International Centre for Dispute Resolution, Panel of Arbitrators (Den internatio-
nale afdeling af American Arbitration Association) 
 

 Austrian International Arbitral Centre , List of Arbitrators 
 

 Japan Commercial Arbitration Association, Panel of Arbitrators 
 

 Swedish Arbitration Association 
 

 Dansk Forening for Voldgift 
 

 Udpeget af Udenrigsministeriet til ICSID´S voldgiftsdommerpanel for perioden 
maj 2012-maj 2018 

 

 

Publikationer og konferencer 

 

Mogens Skipper-Pedersen har talt på adskillige konferencer om voldgift og har udgivet 

en række artikler om voldgift. 

 

 


