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DANSKE
ADVOKATER
DELTAG I VORES POPULÆRE KURSUS I HØJESTERET
Højesteretssag - for procedører

Gå ikke glip af denne enestående mulighed for at følge en sag i Højesteret. Efterfølgende hører du om forberedelsen, udarbejdelse af
materialesamling, proceduren, hvordan advokaten håndtere spørgsmål fra Højesteret, hvordan tiden disponeres m.v.
Kurset har til formål at ruste dig bedre til at møde i Højesteret.
Kurset afholdes mandag den 20. april 2015, kl. 08:45 - 15:30, starter i Højesteret og derefter hos Danske Advokater.
Ved advokat Steffen Sværke og advokat Peter Stanstrup
Læs mere og tilmeld dig her

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

Emner

Tid og sted

Personskadeerstatning A-Z

Tirsdag den 10. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

EAL, ansvar, opgørelse af krav, men, varigt tab, erhvervsevne, forsørgertab,
beregninger, sagens gang, genoptagelse.
Advokat Anders Munk Zacho
Advokat Kira Kolby Christensen

Entrepriseret
Vi gennemgår byggeriets retsforhold fra A-Z, herunder kontrakt- og ansvarsspørgsmål
og opdaterer dig samtidig om nyeste rets- og voldgiftspraksis på entrepriseområdet.
Advokat Claus Berg
Advokat Steen Hellmann

Miljøret og miljøprocesret
En solid indføring i miljøretten - jordforurening, planret of naturbeskyttelse. Regler,
praksis og processuelle angrebsvinkler.

Onsdag den 18. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:30
Til torsdag den 19. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:30
RadissonBlu København

Tirsdag den 24. marts 2015
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh.

Advokat, partner Håkun Djurhuus
Specialistadvokat Jacob Brandt

Privatboliger – ejer, andel og leje
Bliv sat ind i den nye ejendomsmæglerlov, som trådte i kraft 1. januar 2015, og
lovforslaget om ændring af lejeloven (Lovforslag L97), som blev fremsat i december
2014. Herudover vil vi også runde andelsområdet og lidt centrale afgørelser.
Advokat Jan Schøtt-Petersen

Tirsdag den 24. marts 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Scandic Kolding
Tirsdag den 21. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Scandic Silkeborg
Tirsdag den 28. april 2015
Kl. 09:00 - 15:30
Hotel Christiansminde
Svendborg

Erhvervslejeret – kontrakten
Du får indsigt i erhvervslejekontrakters faldgruber og i, hvordan du skal undgå dem. På
kurset fokuseres der på en række praktisk vigtige områder, der helt eller delvist kan
reguleres ved parternes aftale.

Onsdag den 25. marts 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

Advokat Lars Langkjær
Advokat Katja Lykke Paludan

Den nye danske udbudslov
Grundig gennemgang af baggrunden for den nye udbudslov samt udbudsdirektivet og
bestemmelserne i lovforslaget der blev sendt i høring den 5. december 2014 hhv. den
vedtagne lov. Endvidere får du indsigt i de nye regler, så du bedre kan navigere i de
muligheder og begrænsninger, der ligger i dem.

Torsdag den 26. marts 2015
kl. 09:00 - 16:30
Radisson Blu Royal Hotel,
København

Advokat Claus Berg
Advokat Henrik Peytz

Konkurs A-Z - herunder de nye regler om konkurskarantæne
Betingelser, habilitet, sikkerhedsstillelse, redegørelser, skifteretten, konkursorden,
rettigheder, salg, omstødelse m.v.
Advokat Andreas Kærsgaard Mylin
Advokat Michala Roepstorff
Dommer Torben Kuld Hansen

Mandag den 13. april 2015
Kl. 10:00 - 17:00
til tirsdag den 14. april 2015
Kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia,
Kbh

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 her

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

