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DANSKE
ADVOKATER
VED DU NOK OM STRAFFERET ?

Ellers byder vores efterårsprogram på masser af kurser i strafferet på alle niveauer. Vi har blandt andet følgende på programmet:
Skatte- og afgiftsstrafferet – den 23. august 2016 kl. 10:00 - 17:00 i København
Typiske overtrædelser i skatte og afgiftslovgivningen, grænseområder, lovgrundlaget og praksis, sagsforløbet, international
skatteunddragelse, opgørelse af krav, sanktionerne m.v. Læs mere her.
Kriminelle miljøer og socialisering – den 26. oktober 2016, Kl. 09:00 - 13:00 i København.
Få indsigt og bliv bedre rustet til at rådgive klienter, pårørende m.v., samt træffe afgørelser i såvel kontakten som i aftalegrundlag.
Læs mere her.
Strafferet – Basis den onsdag den 31. august 2016 kl. 09:00 - 16:00
Kurset består af en basal gennemgang og præsentation processerne i forbindelse med en straffesags forløb fra start til slut. Der
tages udgangspunkt i en konkret sag. Læs mere her.
Strafferet – Specialist – den 28. november 2016 kl. 09:30 - 16:30 i København.
Kurset består af en gennemgang af alle processer i forbindelse med en straffesags forløb fra start til slut. Bliv i stand til at foretage
selvstændig sagsbehandling i straffesager og klient/pårørende orientering. Læs mere her.
Strafferetsplejen – nyheder 2016, Horsens den 21. november og Roskilde den 22. november 2016
Få en opdatering med den nyeste viden inden for strafferetsplejen. Læs mere her.

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

Emner

Tid og sted

Advokatbogholderi – Juli-tilbud - særpris for medlemmer (spar
1.100 kr.)

Torsdag den 17. november 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Har du styr på reglerne om klientkonti, moms og god praksis for fakturering?
Statsaut. revisor Frede Bak og statsaut. revisor Helle Rugaard
Tilmeld dig på mail

Psykiske arbejdsskader – Nyt kursus

Psykiske gener spiller en stor rolle i personskadeerstatningen både i forhold til om
det kan begrunde erstatning og i forhold til om en erstatning kan nedsættes eller
bortfalde.

Mandag den 5. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia

Advokat Søren Kjær Jensen og advokat Birgitte Filtenborg
Tilmeld dig på mail

Produktansvaret – ansvar og risikoafdækning

Få en indføring i de nyeste tendenser i produktansvarsretten, herunder den
praktiske håndtering af reglerne i produktansvarsloven.
Advokat John Peter Andersen, PhD Andreas Bloch Ehlers og advokat Søren
Bergenser
Tilmeld dig på mail

Torsdag den 15. september 2016
Kl. 10:00 - 17:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Højesteretsprocedure – Nyt kursus

Regler, højesteretsprocedureskik og gode råd

Tirsdag den 20. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Højesteretsdommer Vibeke Rønne og advokat Sune Fugleholm
Tilmeld dig på mail

Ejendomshandel - specialist – København

Gennemgang af sagsgangen og alle handlens dokumenter på et højt niveau

Torsdag den 1. september 2016
Kl. 09:30 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Ulla Zurita
Tilmeld dig på mail

Personskadeerstatning – basis

Vi giver dig overblik over sagsbehandlingen af personskadesager, bl.a. via relevante
cases.

Mandag den 29. august 2016
kl. 09:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Janne Juul Wandahl og advokat Karina Kellme
Tilmeld dig på mail

Dødsbobehandling A-Z

Kurset for dig, der ønsker at få styr på arbejdsgangene og reglerne inden for arv.
Hvem kan arve, og hvem skal arve?
Advokat Helle Larsen og advokat Jesper M. Koefoed

Fra torsdag den 8. september
2016
kl. 09:30 til
fredag den 9. september 2016
kl. 15:00
Comwell Korsø

Tilmeld dig på mail

Digital Tinglysning – workshop 2

Er du nybegynder og skal til at lære at oprette anmeldelser i tinglysningssystemet?
Så er dette kurset for dig.

Torsdag den 25. august 2016
kl. 13:00 - 16:00
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Ulla Zurita
Tilmeld dig på mail

Opnå bedre ressourceanvendelse og effektivitet i
sagsbehandlingen - Nyt kursus

Skal man have projektledelse i advokatvirksomheder? Få svaret på, hvordan du
sikrer dig, at din kunde får det rigtige produkt og føler sig godt oplyst undervejs i
processen.
Henrik Skovdal og Andreas Lindemann fra Promentum
Tilmeld dig på mail

Syn og skøn – Nyt kursus

Bliv informeret om ”de nye” regler for syn og skøn og blive rustet til at gennemføre
en skønssag på den bedst mulige måde.

Onsdag den 26. oktober 2016
kl. 09:00 til
torsdag den 27. oktober 2016
kl. 16:30
Og onsdag den 30. november
2016
Kl. 09:00 - 16:30
Danske Advokater, Valencia

Torsdag den 13. oktober 2016
kl. 09:00 - 16:30
Danske Advokater, Valencia, Kbh.

Advokat Jens Jordahn og civilingeniør Erik Brandt
Tilmeld dig på mail

Deltag i kongressen 2016 – for hele virksomheden

Danske Advokater afholder kongres d. 30. september 2016 i København, hvor du
kan vælge mellem flere interessante moduler. Modulerne henvender sig til
advokater, administrative medarbejdere, m.m.
Læs mere og se hele kongresprogrammet her

Fredag d. 30. september 2016
Axelborg
København

Se alle kurser

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

