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ARVERETSFORORDNINGEN – FOR DØDSFALD EFTER 17. AUGUST
2015
Formålet med forordningen er at gøre behandlingen af arvesager med et grænseoverskridende element mindre kompleks gennem
fælles regler om kompetence, lovvalg, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser og offentligt bekræftede dokumenter på
arveområdet samt om indførelse af et europæisk arvebevis.
Et tilvalg af forordningen i Danmark vil bl.a. medføre, at en dansk arving i en arvesag, der efter forordningen skal behandles i
Danmark, ikke vil blive stillet over for krav fra andre medlemsstater om, at arvesagen helt eller delvist skal behandles der. Et tilvalg
af forordningen vil desuden give den fordel, at danske arvinger kan vælge at få udstedt et europæisk arvebevis ved en skifteret.
Arvebeviset viser arvingens status og rettigheder i arvesagen. Det kan anvendes direkte over for f.eks. banker i andre
medlemsstater, som skal udbetale eller udlevere aktiver til arvingen.
Kom med på kurset ’International arv og bobehandling’ den 23. september 2015 i København, hvor vi holder vi kursus om netop
dette emne med de absolut førende eksperter advokat Johan Hartmann Stæger og advokat Maryla Rytter Wroblewski.
Tilmeld dig på mail

Klik på emnet for at åbne den fulde beskrivelse og/eller bestille online

Emner

Tid og sted

Fri proces og retshjælp - for praktikere

Mandag den 7. september
2015
Kl. 09:00 - 14:30
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Fokus på advokaternes ageren over for forsikringsselskaber, Procesbevillingsnævnet og
domstolene. Hvilket salær kan beregnes? Brydning mellem fri proces og retshjælp m.m.
Advokat Nikolaj Linneballe
Tilmeld dig på mail

Generationsskifte – familie, arv, skat og pension
Få opdatering på området samt inspiration til at udarbejde generationsskifteplaner i
mindre og mellemstore virksomheder. Hvad er muligt efter de seneste skattemæssige
ændringer?

Onsdag den 16. september
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat Birte Rasmussen
Advokat Bent Ramskov Laursen
Tilmeld dig på mail

Digital inkasso 2015 – og andre nyheder
Digital forkyndelse, betalingspåkrav pr. e-mail, digital underskrift af frivillige forlig,
kommunikation via Facebook, betaling med MobilePay og Swipp (på smartphones), m.m.
Advokat Karsten N. Müller
Forfatter Brian N. Oswald

Torsdag d. 17. september
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

Drafting & Negotiating International Contracts
The two-day course will give you the solid legal foundation required when dealing with
International Contracts.

Fra torsdag den 17. september
2015
kl. 09:00 til fredag den 18.
september 2015, kl. 09:00 16:00

Dutch lawyer Jochem van Rijn

Ingeniørforeningens
Mødecenter, kbh

Tilmeld dig på mail

Tvangsauktioner A-Z
Vi giver dig en grundlæggende og praktisk indføring i forberedelsen og gennemførelsen af
en tvangsauktion.
Advokat Jakob Stilling

Tirsdag den 22. september
2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Tilmeld dig på mail

International erhvervsret – Kolding
Der fokuseres på reglerne om domstolenes internationale kompetence i civile sager,
lovvalget for kontrakter samt anerkendelse og fuldbyrdelse af domme.

Onsdag den 23. september
2015
Kl. 09:00 - 15:00
Scandic Kolding

Professor Peter Arnt Nielsen
Tilmeld dig på mail

Kontrakter - og kort nyt om insolvens – Odense
Udover en generel opdatering sætter vi fokus på konfliktløsning – domstol, voldgift eller
mediation, særligt set i lyset af de seneste ændringer i retsplejeloven (mulighed for
dørlukning mv.).

Onsdag den 23. september
2015
Kl. 09:00 - 15:50
Radisson BLU H.C. Andersens
Hotel, Odense

Videnpartner Lars Lindencrone Petersen
Tilmeld dig på mail

Personskadeerstatning - Brush up
Et aktualitetskursus for dem, der beskæftiger sig med sager om arbejdsskade og
erstatning for personskade, og som har et særligt behov for opdatering inden for dette
område.

Torsdag den 24. september
2015
Kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Scandinavia, KBH

Advokat Christina Neugebauer
Advokat Karsten Høj
Tilmeld dig på mail

Kom og vær med på en af branchens mest populære uddannelsestilbud
– Fagdagene 2015
På Fagdagene har vi samlet en buket af de bedst ratede-, mest populære- og aktuelle nye
kurser på to tæt pakkede dage. Det giver dig en unik mulighed for, at plukke og
sammensætte dit helt eget favorit program til optjening af 18 kursuslektioner. Du sparer
tid og penge ved at benytte dig af Fagdagenes tilbud – og får i tilgift en mulighed for at
mødes og netværke med mange af dine kolleger i branchen.

Bestyrelsesuddannelsen – skal du med?

Onsdag d. 30. september 2015
til torsdag d. 1. oktober 2015
Scandic Copenhagen, KBH

Start mandag d. 28/9-15

Vi giver dig konkrete færdigheder og værktøjer til stor gavn i din bestyrelseskarriere.
Tilmeld dig på mail

Få mere kursus for pengene
KursusBonus er skabt for at give dig mere efteruddannelse for færre penge. Når du køber bonusgivende kurser eller
uddannelser hos os, får du bonuspoint, der kan anvendes til gratis deltagelse på halv- eller heldagskurser. KursusBonus er
gældende, uanset om du er medlem af Danske Advokater eller ej.
Det er helt enkelt – se her hvordan

Se alle kurser

Skulle du mod forventning ikke ønske at modtage vore kursustilbud, kan du afmelde denne service her.

