DANSKE
ADVOKATER
PILOTFORSØGENE ER ENDNU IKKE I GANG. BLIV KLAR TIL DEN
NYE DIGITALE SAGSPORTAL.
Skriv dig op til ventelisten, så du er sikret en plads på vores kommende dialogmøder.
Domstolsstyrelsen planlægger pilotdrift af deres nye sagsportal til selvbetjening og adgang til sager hos Vestre Landsret og Horsens
Byret i 2. kvartal. Derefter sker der efter planen en udrulning til alle de andre retter i 2. halvår. I første omgang vil ændringen kun
omfatte civile sager.
Hele kommunikationen med retterne ændres, og alle advokatvirksomheder skal forberede sig på en overgangsperiode og nye
arbejdsgange. Det stiller en lang række spørgsmål og praktiske udfordringer, som vi kan hjælpe dig med at få styr på, så din
advokatvirksomhed bliver klar.
Danske Advokater arrangerer en række dialogmøder rundt i landet til marts, hvor du kan få god indsigt i de mange detaljer, som
f.eks. hvem der kan tilgå en sag på den nye sagsportal, hvordan man skal arbejde med oprettelse af en ny sag, og hvordan man
bliver orienteret i den løbende sagsbehandling.
Vi følger desuden op med kurser i efteråret, når vi har høstet de første erfaringer og er klædt ordentlig på til at kunne fortælle jer
om, hvordan det præcis kommer til at foregå.
Danske Advokater har spillet en central rolle i forhold til Domstolsstyrelsen, da vores digitaliseringschef Steen Hermansen har
deltaget i hele processen som sparringspartner. Har du derfor spørgsmål til den digitale retsproces eller til hvordan du bedst kan
forberede dig på ændringerne, så er du velkommen til at kontakte Steen Hermansen på mail she@danskeadvokater.dk eller tlf. 33
43 70 21.

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

Emner
Sproget som bevis - webinar

Lær hvordan sproglige beviser kan sætte sagen i et helt nyt lys, og hør hvorfor du skal holde skarpt øje med denne udvikling, hvis du
vil være først på området.
Ph.d., lektor Tanya Karoli Christensen
Professor, leder Robert Leonard
Kommunikationsrådgiver Knud Lindholm Lau
Tilmeld dig på mail

Arkitekt og ingeniøransvar

Lær om arkitekters/ingeniørers ansvar i byggesager, ved totalentreprise, ved bygherrerådgivning m.m. Ansvarstilfælde baseret på
retspraksis, samt de problemstillinger der knytter sig til ansvarsvurderingen, så som opgørelse af erstatningskravet,
ansvarsbegrænsninger, ansvarsfordeling, forsikringsforhold m.v.
Advokat Jakob Sønder Larsen
Skadesbehandler Jacob Nielsen
Tilmeld dig på mail

Beskæftigelse af udenlandsk arbejdskraft

Til dig der vil rådgive danske virksomheder om ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. Bliv klogere på opholdstilladelser og
forlængelser, EU-regler, ulovlig beskæftigelse og ulovligt ophold, udvisning administrativt og ved dom samt frihedsberøvelse.
Advokat Bjørn Dilou Jacobsen
Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
Tilmeld dig på mail

Entrepriseret A-Z

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
Tilmeld dig på mail

Miljøret og miljøprocesret

Få en solid indføring i miljøretten - jordforurening, planret of naturbeskyttelse. Regler, praksis og processuelle angrebsvinkler.
Advokat Håkun Djurhuus
Specialistadvokat Jacob Brandt
Tilmeld dig på mail

Digital Tinglysning – step by step, Aarhus

Få overblik over de mest almindelige ekspeditioner og anmeldelser i tingbogen. Grundkursus i tinglysningssystemet, digital signatur,
oprettelse, underskrift og anmeldelse, underskriftsmapper, dokumenttyper, fuldmagter m.v.
Advokat Ulla Zurita
Sekretariatschef Brian Pedersen
Tilmeld dig på mail

EU-ret i praksis – for alle

Bliv fortrolig med, hvordan man i praksis i og udenfor retssalen håndterer EU-retten, hvad enten der er tale om rådgivning, en sag
anlagt i Danmark, eller en sag, der vil nå frem til prøvelse ved EU-Domstolen.
Advokat Karen Dyekjær
Landsdommer Katja Høegh
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.

