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Verden er konstant i forandring. Det ser vi både på afstand og 
helt tæt på – særligt de seneste år. Når man opererer inden for 
et område, der er påvirket af disse forandringer, kan området 
synes langt mere komplekst. Nogle gange er det også et faktum, 
at nye spilleregler og praktiske tilgange og hensyn bliver mere 
komplekse. Andre gange, er det måske ikke nær så udfordrende, 
som det synes ved første øjekast, når det bliver gennemgået af en 
specialist, som er dykket helt ned i området.

Hos JUC har vi lagt os i selen for at holde dig ajour på dit arbejds-
område, for vi ved, hvor vigtigt det er, at du kender de nye love og 
regler – og hvordan de håndteres i praksis. Vi ved også, at jurister 
og advokater er meget travle. Derfor skal de daglige opgaver 
håndteres – samtidig med, at man konstant skal have fingeren på 
pulsen for at yde den bedste rådgivning. 

I dette magasin finder du artikler med nogle af vores mest popu-
lære undervisere, der giver et indblik i, hvad der fylder mest på 
deres område for tiden – lige fra ekspropriation til ansættelsesret 
og arbejdet med den nye voldtægtsbestemmelse. Herudover 
kan du også få et overblik over, hvilke juridiske kurser, vi tilbyder i 
perioden november 2022 til marts 2023.

Med det nye magasin ønsker vi, som altid, at give dig høj faglig-
hed, så du er godt klædt på i den komplekse verden, vi opererer i.

Rigtig god læselyst!

Med venlig hilsen 

Yolanda Lange, JUC

Har du haft tid til 
at dykke helt ned 
i detaljen?
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Ansættelsesretten er et alsidigt område. Derfor 
ser man konstant ny udvikling, nye tendenser 
og regler, man skal kunne omdanne i praksis. 
Vi har mødt Anne Marie Abrahamson, der er 
advokat og partner hos Lundgrens, som har 
givet sit bud på nogle af de områder, der for 
tiden fylder mest i arbejdet som advokat inden 
for ansættelsesret. 

Ansættelsesretten er alsidig
Anne Marie Abrahamson har valgt at specialisere sig i an-
sættelsesretten grundet alsidigheden for området. Det er et 
juridisk speciale med mange specialregler, man skal kende. 
”Det at blive en dygtig advokat med speciale i ansættel-
sesret kræver en lang række kompetencer foruden indsigt 
i juraen. Det vil sige, at man skal være dygtig til at forstå de 
problemstillinger, som kunderne præsenterer, se dem i de-
res kontekst og i samarbejde med kunden finde ud af, hvad 
der er den rigtige løsning på et givet problem” fortæller 
Anne Marie. 

Juraen giver ikke altid det rigtige svar på en ansættelses-
retlig problemstilling. For Anne Marie er det spændende, 
at man dels bruger juraen, men også at man har et tæt 
samarbejde med sine kunder i forhold til løsningen af de 
problemstillinger, som ansættelsesretten giver anledning til. 

Fem tendenser, du skal holde øje med 

1. De nye barselsregler
Et af de emner der i øjeblikket fylder i de ansættelsesretli-
ge kredse, er de nye barselsregler. De trådte i kraft den 2. 
august 2022 og introducerede bl.a. øremærket orlov. Det 
har givet anledning til rigtig meget arbejde for advokater 
som Anne Marie, som sammen med sine kunder skal finde 
ud af, hvordan man håndterer de nye regler i forhold til den 
enkelte virksomhed. Det leder bl.a. til spørgsmål om regler-
nes udformning i praksis, f.eks.: Hvordan er virksomhedens 
nuværende barselspolitik, og hvordan ønsker man så, at 
retningslinjerne skal se ud fremadrettet?

”Det har været meget interessant dels at skulle forstå de nye 
regler, men også at følge den debat, der har været i relation 
til de nye regler.” En af de problemstillinger, som Anne Marie 
ofte ser, er spørgsmålet om, hvorvidt vi skal ligestille vores 
kvindelige og mandlige medarbejdere fuldt ud. Hun fortæl-
ler, at der er en hel del virksomheder, der har valgt at gå den 
vej, så man betaler fuld løn til både kvindelige og mandlige 
medarbejdere i 24 uger efter barnets fødsel. Med øget fokus 
på diversitet og ønsket om, at mandlige medarbejdere skal 

tage mere orlov, bliver det ifølge Anne Marie rigtig spænden-
de fremover at følge med i, om de nye regler kan være med 
til at skubbe til noget rent ligestillingsmæssigt i Danmark.  

2. Ligebehandling
Ligebehandling er et stort emne inden for ansættelsesret-
ten. Ligebehandlingssager kan handle om forskelsbehand-
ling mellem mænd og kvinder på specifikke områder, f.eks. 
løn, og de kan også handle om sager vedrørende opsigelse 
af gravide medarbejdere og lignende. ”Der er lavet undersø-
gelser, der viser, at vi ikke er helt så langt med ligestillingen 
i Danmark, som vi gerne ville være, og som vi i nogle sam-
menhænge skilter med.” 

Ifølge Anne Marie er der helt sikkert rum for forbedringer, og 
hun tror på, at det kan gøre en forskel, at vi nu får ligestillet 
mændene og kvinderne, i forhold til hvem der kan holde 
orlov i forbindelse med børns fødsel.

Der er også ændringer på vej til ligebehandlingsloven, 
netop med det formål at tydeliggøre arbejdsgivers ansvar 
i sager om seksuel chikane samt en præcisering af, hvilke 
kriterier domstolene skal tillægge vægt ved udmåling af 
godtgørelse. Det foreslås endvidere, at godtgørelsesniveau-
et i sager om grov seksuel chikane hæves med en tredjedel. 

3. En ny finanskrise?
Anne Marie nævner også den økonomiske situation, hvor 
mange venter på, om der kommer en ny finanskrise. Står 

Kompetencer, kontekst 
og konsekvenser
Fem tendenser du bør kende inden for ansættelsesretten

Anne Marie Abrahamson 
Advokat og partner i advokatfirmaet Lundgrens

vi over for en ny finanskrise, skal Anne Marie og hendes 
kolleger inden for ansættelsesretten i gang med at læse op 
på reglerne om bl.a. lønmodtageres retsstilling i nødlidende 
virksomheder. ”Det er jo mange år siden, at dette har været et 
højaktuelt emne. Vi så det lidt under covid-19, men ikke i så 
voldsom grad. Hvis der kommer flere nødlidende eller konkurs-
ramte virksomheder, hvad gør man så med medarbejderne, og 
hvilken retsstilling har de?” Det kommer ifølge Anne Marie til at 
fylde meget, hvis vi kommer til at opleve en ny finanskrise. 

4. Internationale ansættelser
De nye arbejdssituationer rejser en lang række juridiske ud-
fordringer, når man arbejder med internationale ansættelser. 
Anne Marie fremhæver, at krigen i Ukraine også har bragt 
fokus på områdets regler. Krigen har betydet, at der kommer 
mennesker til Danmark, som gerne vil arbejde, og hvor 
spørgsmålet om arbejds- og opholdstilladelser bliver relevant. 
Udgangspunktet er, at alle tredjelandsstatsborgere skal have 
en arbejds- og opholdstilladelse for lovligt at kunne udføre 
arbejde i Danmark. Folketinget har så indført særregler, der 
letter adgangen for ukrainske statsborgere til at opnå ret til at 
arbejde i Danmark.
 
5. Hold øje med 120-dagesreglen
Et eksempel på et emne, man skal holde øje med, er ifølge 

Anne Marie, praksis vedrørende ”120-dagesreglen”, som findes 
i funktionærloven. Reglen handler om, at en arbejdsgiver kan 
opsige en medarbejder med forkortet varsel, hvis denne har 
været syg i 120 dage inden for 12 måneder. Der foreligger 
utrolig meget retspraksis, og Højesteret har flere gange haft 
lejlighed til at fastlægge, hvordan 120-dagesreglen skal forstås. 
”Så hvis man skal rådgive omkring brugen af denne regel, som 
ved et umiddelbart øjekast virker som en enkel regel, er det 
helt nødvendigt, at man har 100% styr på den nyeste praksis på 
dette område – og det gælder faktisk også i forhold til mange 
andre emner, vi beskæftiger os med inden for ansættelsesret-
ten.”

Anne Marie understreger, at det altid er vigtigt at være op-
mærksom på nye regler og ny retspraksis, når man arbejder 
med ansættelsesret. Der er konstant udvikling på området, så 
man skal hele tiden være opdateret på, om der er kommet ny 
relevant retspraksis eller regelændringer. 

Anne Marie Abrahamson er advokat og partner 
i advokatfirmaet Lundgrens. Hun har speciale i 
arbejds- og ansættelsesretten, som hun har beskæf-
tiget sig med i mere end 25 år. 
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Gode råd til nye advokater, der skal arbejde med an-
sættelsesret
• Forstå, hvordan og hvornår reglerne finder anvendelse
• Få grundlæggende sondringer og afgrænsninger på 

plads
• Hold dig løbende opdateret om ny praksis på området

Når det går galt – Faldgruber og konsekvenser
”Hvis man ikke kender de grundlæggende regler, og hvis 
man ikke forstår den måde, hvorpå ansættelsesretten er 
bygget op, kan man komme til at gå rigtig galt i byen, og de 
vurderinger, man laver, når man skal løse en ansættelsesret-
lig problemstilling, kan ende galt.”

En af de helt klassiske problemstillinger er spørgsmålet om, 
hvorvidt en medarbejder er omfattet af funktionærloven, 
om en medarbejder er omfattet af anden ansættelsesretlig 
præceptiv lovgivning, eller om en medarbejder er omfattet 
af en kollektiv overenskomst – og ifølge Anne Marie er det 

at kunne lave denne indledende afgrænsning korrekt helt 
afgørende for, at man får besvaret en problemstilling rigtigt. 
Hvis man skal vurdere gyldigheden af en konkurrence og 
konkurrenceklausul og fejlagtigt tror, at man har at gøre 
med en person, der kan holdes uden for den ansættelsesret-
lige præceptive lovgivning, kan man komme til at vurdere, 
at en konkurrenceklausul er gyldig, mens den måske i virke-
ligheden er ugyldig. 

Anne Marie opfordrer afslutningsvis til, at man, når man ar-
bejder med ansættelsesretten, skal sørge for at gå på kursus 
og holder sin viden ajour – særligt fordi der hele tiden kom-
mer ny information, som man skal kende og bruge, så man 
kan rådgive korrekt. Dette gælder, uanset om man er advo-
kat, sidder i en virksomhed eller en offentlig myndighed.

Du får en gennemgang af de overvejelser man skal gøre sig, inden man indgår en 
bestyrelseskontrakt med bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber. 

Underviser: Caspar Rose, advokat og indehaver af Rose Advokater
Afholdes: D. 31. januar 2023 - Axelborg, København

På dette kursus får du en opdatering inden for udvalgte områder af ansættelsesretten, 
hvor der er sket en udvikling i retstilstanden inden for de seneste par år. 

Undervisere: Yvonne Frederiksen, advokat og partner hos Norrbom Vinding, Christi-
an K. Clasen, advokat og partner hos Norrbom Vinding, Søren Skjerbek, advokat og 
partner hos Norrbom Vinding
Afholdes: D. 2. marts - Axelborg, København

Bestyrelseskontrakter

Ansættelsesrettens 10 mest aktuelle emner

Lektioner

juc.dk/
BEKON

7

Lektioner

juc.dk/
AN10

7

Få en teoretisk indsigt i reglerne og deres praktiske anvendelse samt kendskab til 
praksis i det kollektive system.

Undervisere: Maria Bekke Eiersted, Director og advokat hos Kromann Reumert, Line 
Budtz Pedersen, advokat og afdelingsdirektør i TDC NET A/S
Afholdes: D. 16. marts 2023 - Axelborg, København

Grundlæggende kollektiv arbejdsret

Lektioner
juc.dk/
KOLAR

7

Formålet med dette kursus er at komme rundt om de væsentligste temaer, når en 
organisation skal forebygge og håndtere anklager om sexisme eller anden lignende 
adfærd.

Underviser: Morten Langer, advokat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 7. marts 2023 - Axelborg, København

Håndtering af sexismesager

Lektioner

4 juc.dk/
SEXISME

Kurser i ansættelses- og arbejdsret

Kurset gennemgår bl.a. EU-retlige muligheder og begrænsninger for, at anvende ar-
bejdsklausuler i offentlige kontrakter. Der vil være fokus på udformning, administrati-
on og sanktioner. 

Underviser: Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Lektioner

juc.dk/
ARBOFF

7

Du kan møde Anne Marie hos JUC på Axelborg på 
følgende kurser

• Bonus- og incitamentsordninger for medarbej-
dere d. 9. maj 2023 

• Internationale ansættelser d. 4. oktober 2023 

• Forskelsbehandlings- og ligebehandlingsloven 
d. 24. april 2023 advokat for det offentlige

Hvis man ikke kender de grundlæggende 
regler, og hvis man ikke forstår den måde, 

hvorpå ansættelsesretten er bygget op, 
kan man komme til at gå rigtig galt i byen, 
og de vurderinger, man laver, når man skal 
løse en ansættelsesretlig problemstilling, 

kan ende galt
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https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
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https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-kollektiv-arbejdsret
https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-kollektiv-arbejdsret
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
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På dette kursus får du en status for betydelig praksis på området. Der gennemgås og 
drøftes de grundlæggende juridiske kommercielle overvejelser om behov, fordele og 
ulemper forbundet med bestemmelser om konventionalbod. 

Undervisere: Arvid Andersen, advokat og partner hos SJ Law, Morten Langer, advo-
kat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 9. marts 2023 - Axelborg, København

Dette kursus giver dig overblik og afklaring af de særlige regler der gælder ved masse-
afskedigelser samt hvordan reglerne finder anvendelse. 

Underviser: Mette Klingsten, advokat og indehaver af Mette Klingsten Advokatfirma
Afholdes: D. 18. januar 2023 - Axelborg, København

Konventionalbod

Masseafskedigelser

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
KONVEN

juc.dk/
MASAF

juc.dk/
SYG

4

7

D. 1. januar 2023 forventes nye regler at træde i kraft om bl.a. ansættelsesbeviser. 
På dette kursus får du overblik samt indblik i de nye regler og i, hvordan du bruger 
dem i praksis. 

Underviser: Anton Kraev, advokat og ansættelsesretschef hos Dansk Erhverv
Afholdes: D. 12. december 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Ny lov om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår

Lektioner

juc.dk/
BEVIL

4

Kurset giver dig viden om, hvordan du kan bruge håndtering af barsel til at levere på 
forretningsstrategiske områder, som f.eks. fastholdelse, udvikling og bedre bundlinje. 

Underviser: Natalia Rogaczewska, stifter og direktør i VÆRDBAR
Afholdes: D. 30. januar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Strategisk håndtering af barsel

Lektioner

juc.dk/
STRATEG

7

Dette kursus giver en række praktiske værktøjer og inspiration til det set-up, som passer 
bedst til din egen virksomheder og til de ressourcer, som er til stede.

Undervisere: Ulrik Kjersgaard Friis, Lead Audit Specialist hos Ørsted, Michael Randrup, 
Senior Compliance Specialist og advokat i Ørsted
Afholdes: D. 16. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Whistleblower-håndtering

Lektioner

juc.dk/
WHISTLE

7
Undervisere:

Der er ikke en særlig lov om leasing i Danmark. Leasing er baseret på dansk 
rets almindelige princip om aftalefrihed. Kurset når omkring de fleste problem-
områder, der støder op til, eller er forbundet med, finansielle leasingaftaler, så 
du får et sikkert grundlag for eventuelle særvilkår eller tilretninger – og hvad 
særvilkår og tilretninger kan have som konsekvens.

Leasing - Juraen 
og praktikken

Carsten Ceutz
Advokat (L), partner og Senior 
Excellence Manager hos 360 
Law Firm

Christian Brandt
Direktør i Finans og Leasing

Kursus d. 30. januar 2023

9

Kurser i ansættelses- og arbejdsret

https://juc.dk/produkter/konventionalbod
https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
https://juc.dk/produkter/konventionalbod
https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
https://juc.dk/produkter/ny-lov-om-ansaettelsesbeviser-og-visse-arbejdsvilkar
https://juc.dk/produkter/ny-lov-om-ansaettelsesbeviser-og-visse-arbejdsvilkar
https://juc.dk/produkter/strategisk-handtering-af-barsel
https://juc.dk/produkter/strategisk-handtering-af-barsel
https://juc.dk/produkter/whistleblower-handtering
https://juc.dk/produkter/whistleblower-handtering
http://juc.dk/lea
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Akademiet vil på et højt fagligt niveau, behandle aktuelle temer og problemstillinger, 
hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning 
vedr. erhvervsejendomme og landbrug. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

På dette kursus får du indsigt og viden til juridisk og praktisk at rådgive samt vejlede 
parterne i at finde løsninger i en entreprisetvist - herunder reglerne i ABR18, ABT18 og 
AB18.

Underviser: Torben Steffensen, fagkonsulent hos Gjensidige
Afholdes: D. 6. februar 2023 - Axelborg, København

Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

På dette kursus undersøges de hyppigste årsager til entreprisetviser, med fokus på, 
hvor i processen der oftest opstår problemer i byggeriet. 

Underviser: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Forebyggelse af entreprisesager

Kurser i digital tinglysning

Lektioner
Det digitale tinglysningsakademi er et forum, som behandler aktuelle temaer og pro-
blemstillinger inden for digital tinglysning. Du opnår indsigt til at kunne omsætte ny 
viden og erfaring i dit daglige virke.  

Underviser: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for 
Fuldmægtigen 
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Populært: Det årlige digitale tinglysningsakademi 2023

Akademiet vil på et højt fagligt niveau, behandle aktuelle temer og problemstillinger, 
hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning 
vedr. erhvervsejendomme og landbrug. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Digitalt tinglysningsakademi - For landbrug eller erhverv

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

12

Lektioner
juc.dk/
TVIST

7

Lektioner

juc.dk/
FOREN

7

Lektioner

juc.dk/
DDT23

12

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

12

På dette kursus vil både ny praksis og ny lovgivning på beskæftigelsesområdet blive 
gennemgået, herunder ift. ferie, barsel, arbejdstid og implementering af arbejdsvil-
kårsdirektivet. 

Undervisere: Mette Klingsten, advokat og indehaver af Mette Klingsten Advokatfir-
ma, Mads Bernstorn, advokat hos Mette Klingsten Advokatfirma
Afholdes: D. 23. marts 2023 - Axelborg, København

Årlig ansættelsesretlig opdatering

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
ANOP

7

Dette kursus giver dig et dybere indblik i og forståelse for de udfordringer, der er ved 
digitalisering under planlægning, projektering, udførelsen og efterfølgende drift og 
vedligehold, set fra en praktisk juridisk vinkel. 

Underviser: Torben Steffensen, fagkonsulent hos Gjensidige
Afholdes: D. 23. januar 2023 - Axelborg, København

Digital entrepriseret

Lektioner

juc.dk/
DIGEN

7

På dette kursus får du en grundig gennemgang af reglerne om ansvar og forsikring 
ved boligbyggeri. Du får kendskab til de forskellige typer forsikringer, der skal og bør 
tegnes ved de forskellige former for boligbyggeri.

Undervisere: Klaus Rasmussen, advokat hos Alm. Brand, Simon Heising, advokat og 
partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 8. november 2023 - Axelborg, København

Ansvar og forsikring ved boligbyggeri

Lektioner

juc.dk/
ANSFOR

7

Det digitale tinglysningsakademi er et forum, som behandler aktuelle temaer og pro-
blemstillinger inden for digital tinglysning. Du opnår indsigt til at kunne omsætte ny 
viden og erfaring i dit daglige virke.  

Underviser: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for 
Fuldmægtigen 
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Populært: Det årlige digitale tinglysningsakademi 2023

Lektioner

juc.dk/
DDT23

12

Kurser i byggeri og entrepriseret

Få et konkret og praktisk anvendeligt indblik i, hvad du ikke har råd til at ignorere - og 
hvordan du kan gøre overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i byggeriet, til 
en reel indtægtskilde. 

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater, Klaus Rasmus-
sen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: D. 8. marts 2023 - Axelborg, København

Byggeriets forsikringer

Lektioner

juc.dk/
BYFOR

7

Kurser i ansættelses- og arbejdsret

https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/forebyggelse-af-entreprisesager
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/forebyggelse-af-entreprisesager
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/arlig-ansaettelsesretlig-opdatering
https://juc.dk/produkter/arlig-ansaettelsesretlig-opdatering
https://juc.dk/produkter/digital-entrepriseret
https://juc.dk/produkter/digital-entrepriseret
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/det-digitale-tinglysningsakademi-3-kursus
http://juc.dk/byfor
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Når offentlige myndigheder er involveret i 
en retssag, gælder der et dobbelt regelsæt: 
civilprocessen og forvaltningsretten. Det kan 
komplicere arbejdet med sagerne, men der er 
strategiske muligheder, som man med fordel 
kan tage i brug. Frederik Waage har specialiseret 
sig i forvaltningsret og offentligretlige retssager, 
som han giver en god introduktion til samt over-
vejelser, som de involverede parter med fordel 
kan drage nytte af.

Retssager som involverer det offentlige, bliver behandlet 
på en anderledes måde i Danmark end i lande, som vi ofte 
drager paralleller til. Her bruger man særlige forvaltnings-
domstole og en anden procesform end det, som vi opererer 
med herhjemme. 

Vi har talt med Frederik Waage, som deler ud af sin speciali-
serede viden på området, for at få mere indsigt i, hvad der er 
særligt ved sager mellem myndighed og borger i Danmark, 
og hvilke udfordringer man ofte støder på. Det har naturligt 
ledt til Frederiks egne anbefalinger til advokater på både 
borgerens og myndighedens side om, hvordan man bedst 
organiserer en retssag, som involverer det offentlige.

Kompleksiteten i offentligretlige retssager 
Når der opstår en tvist mellem borger og myndighed, som 
overgår til domstolene, kolliderer de forvaltningsretlige 
principper med forhandlingsprincippet, som baserer sig på 
partsautonomi og et privatretligt tankesæt. Det betyder, at 
der gælder et dobbelt regelsæt for det offentlige: forvalt-
ningsretten og civilprocessen.

Det særlige ved den danske ordning for retssager, hvor 
det offentlige er involveret, er, at vi behandler sagerne ved 
almindelige domstole. Sagens gang er i høj grad overladt 
til private advokater, mens man i næsten alle andre europæi-
ske lande benytter embedsmænd, der varetager det offent-

liges repræsentation, samtidig med at borgeren langt oftere 
selv møder i retten i den slags sager. Inden for den vestlige 
retstradition er det kun i Danmark, Norge og Island, at rets-
sager mod det offentlige behandles efter præcis de samme 
regler som retssager, der kører mellem private parter. 
Sagens gang

Grundloven giver borgeren en ret til at gå til domstolene i 
alle typer sager mod det offentlige. Før en offentligretlig sag 
er nået dertil, har den typisk allerede været gennem en eller 
flere overinstanser eller et råds og nævns behandling. Dette 
er anderledes end i andre lande, hvor forvaltningsdomstole, 
der står helt uden for den udøvende magt, er umiddelbare 
klageinstanser. 

Når man repræsenterer det offentlige
Myndighedens advokat er ikke lige så fritstillet som repræ-
sentanten for en privat aktør. Det skyldes bl.a., at myndig-
heden er bundet af forvaltningsretlige retsgrundsætninger, 
også når det offentlige står i retssalen.

Når det dobbelte 
regelsæt gælder  

Frederik Waage
Konstitueret landsdommer

Her skiller offentligretlige sager sig ud, fordi den almindelige 
forvaltningsret binder staten, når der skal træffes proces-
suelle beslutninger.  Det gør, at myndigheder ikke på alle 
punkter er ligestillede med private, når de repræsenterer 
myndigheder. 

”Det sætter en række begrænsninger for det offentliges 
advokat, at de almindelige forvaltningsretlige principper, 
f.eks. forbud mod magtfordrejning og lighedsprincippet, 
også har virkning i civilprocessen, når det offentlige er part” 
siger Frederik til spørgsmålet om de særlige karaktertræk, 
der gælder for det offentliges retssagsførelse.  

Han påpeger, at det ligger i forhandlingsprincippet, at 
retssagen er en partsproces, hvor advokater på begge sider 
gerne må tilrettelægge retssagen ensidigt. For advokaterne 
er hver for sig ansvarlige for, at borgeren og myndigheden 
kommer til deres ret.  

Davids kamp mod Goliat
Mange argumenterer for, at der er et ulige forhold mellem 
borger og stat, fordi det offentlige helt ubestrideligt har flere 
ressourcer til rådighed end borgeren, f.eks. når det gælder 
sagens varighed, den forudgående tid til at sætte sig ind 
i sagen og midler til den advokat, som man vælger som 
repræsentant.

Frederik fremhæver i den forbindelse nogle strategiske til-
gange, der kan styrke borgerens positionering. Overskriften

er, at man skal kende sine rettigheder som borger, og hvilke 
regler der gælder for det offentliges sagsbehandling. 
Kompensation af uligheden 

”Borgerens repræsentant bør overveje, hvordan man 
optimalt kan gøre brug af det bedste fra begge verdener: 
forvaltningsretten og civilprocessen”, siger Frederik Waage 
og nævner som første eksempel reglerne om bevisbyrde. 
Borgerens advokat kan med fordel støvsuge et sagsforløb 
for forvaltningsretlige fejl, også dem, som ikke lige præcis er 
udslagsgivende for afgørelsen. Som udgangspunkt er man 
nemlig bagud på point som borger, når man anlægger en 
sag. Så har man som hovedregel bevisbyrden i tilfælde, hvor 
sagen er uklart oplyst, medmindre man f.eks. kan påvise, at 

Frederik fremhæver to spillekort, som myndighe-
dens advokat kan gøre brug af i retssager mod det 
offentlige. 

• Det offentlige har en meget bred adgang til 
at få oplysninger på tværs af både ministe-
riegrænser og kommunegrænser. Det ved 
Kammeradvokaten, som har årtiers erfaring i 
at korrespondere med embedsmænd. Men det 
gælder for alle advokater, som repræsenterer 
det offentlige, at de i samarbejde med deres 
klienter har en enorm ”vidensbank” at trække på 
i form af centraladministrationen, kommuner og 
regioner, Kommunernes Landsforening m.v.  

• Reglerne om forlig er mindst lige så relevante i 
sager mellem borger og myndighed som i sager 
mellem private. Retsplejeloven indeholder en 
række incitamenter til at søge forliget, og man 
bør altid efterforske alle tænkelige muligheder 
for forlig i sagen – også når man optræder som 
advokat for det offentlige.

For myndighedens advokat er det magt-
påliggende at sikre, at klienten – det of-

fentlige – altid træffer lovlige processuelle 
beslutninger. Men når det er sagt, så er det 
også advokatens opgave at tænke strate-

gisk på vegne af myndigheden
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den afgørelse, som sagen drejer sig om, er blevet truffet ef-
ter en sagsbehandling, der har indeholdt mange fejl. Har det 
været tilfældet, vil man helt naturligt kunne procedere på, at 
bevisbyrden er gået over til myndigheden. Og så bliver det 
pludselig myndigheden, der skal bevise, at den har ret. 
Frederik påpeger endvidere, at man kan spare mange 
sagsomkostninger ved at benytte de forvaltningsretlige 
regler, inden retssagen går i gang. Det er normalt vanskeligt 
og meget omkostningstungt at få oplyst en sag ved brug 
af edition ved domstolene, men ved retssager, hvor den of-
fentlige part er underlagt forvaltningsretlige regler, kan man 
søge om aktindsigt i vid udstrækning og nå langt ved hjælp 
af forvaltningsretten, uden at man bliver tillagt sagsomkost-
ninger. 

Det offentliges procesdokumenter er som allerede nævnt 
meget gennemarbejdede og grundige, fordi det offentlige i 
høj grad gør brug af specialistadvokater, der har særlige for-
udsætninger for f.eks. at skrive om skatteret, udbudsret eller 
entrepriseret. Eftersom dommeren fungerer som en genera-
list i det danske retssystem, er der et stort ansvar forbundet 
med det at være specialist. Der er grænser for, i hvilken grad 
advokaten kan dykke ned i alle afkroge, og derfor foreslår 
Frederik, at borgeren benytter sig af muligheden for f.eks. 
at fremlægge en uafhængig redegørelse af sagens emne 
fra en skatteekspert, hvis det kan understøtte borgerens 

synspunkter. En sådan oplysning af retten ser man langt 
oftere i udenlandske retssystemer, f.eks. i USA. Borgerens 
part kan med fordel gøre brug af de samme virkemidler ved 
at fremlægge alternative udsagn med en erklæring, der kan 
understøtte argumentationen og medvirke til at udjævne 
forskellene. 

Den 15. juni 2023 har vi glæden af at afholde kurset ”Of-
fentligretlige retssager”, hvor Frederik bl.a. giver en grundig 
introduktion til retsgrundlaget og processen ifm. retssager 
for eller imod offentlige myndigheder og de særlige krav, 
der stilles til offentlige myndigheder, der er involverede i 
retssagsførelse.

Vil du vide mere om emnet?

Frederik Waage har i sin forskningskarriere særligt be-
skæftiget sig med offentlig ret, især civilproces, forvalt-
ningsret og forfatningsret. Indtil juni 2023 er han på orlov 
fra sit professorat og gør tjeneste som konstitueret lands-
dommer i Østre Landsret.

Frederik underviser i kurset offentligretlige retssager 
hos JUC torsdag d. 15. juni 2023.

14

Kurser i digital tinglysning

LektionerPå dette kursus får du en praktisk og juridisk orienteret gennemgang af alle aspekter i 
en ejendomshandel, lige fra den indledende kontakt til klienten til frigivelse af købe-
summen.

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: D. 18. januar 2023 - Axelborg, København

Ejendomshandel for viderekomne - Jura og praktik

Lektioner

juc.dk/
EJVI

7

På dette kursus får du et solidt indblik i tinglysning af pant og påtegning af pan-
tebreve, med pant i fast ejendom - herunder landbrug, almene boliger og særlige 
ejendomstyper m.v. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Jeannette Sørensen, afdelingsleder i Tinglysningsretten i Hobro
Afholdes: D. 1. februar 2023- Axelborg, København

Tinglysning og påtegning af pant

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

7

På dette kursus får du overblik over de krav, der stilles til ledelsen i finansielle virksom-
heder via indblik i den finansielle regulering, og Finanstilsynets praksis samt retsprak-
sis om bestyrelsesansvar. 

Undervisere: Gitte Danelund, advokat og indehaver af Sustainable Compliance Advo-
katfirma, Søren Lundsgaard, advokat og partner hos Lundsgaard og partnere
Afholdes: D. 28. november 2022- Axelborg, København

Bestyrelsesansvar i finansielle virksomheder

Kurser i erhvervs- og selskabsret, bank- og 
finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

Lektioner
juc.dk/

BESTFIR
4

7
På dette kursus vil du få en gennemgang af de overvejelser man skal gøre sig, inden 
man indgår en bestyrelseskontrakt med bestyrelsesmedlemmer i kapitalselskaber. 

Underviser: Caspar Rose, advokat og indehaver af Rose Advokater
Afholdes: D. 31. januar 2023 - Axelborg, København

Bestyrelseskontrakter

Lektioner

juc.dk/
BEKON

7

7
This course will provide you with the basic tools and knowledge needed to put in 
place internal investigations.

Teachers: Jeppe Kromann Haarsted, Group Compliance Manager at FLSmidth, Hans 
Jakob Folker, Lawyer and Partner at Kromann Reumert
Time and place: 26th of November 2022 - Axelborg, Copenhagen

Compliance - Internal Investigations

Lessons

juc.dk/
COMINT

7

https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/bestyrelsesansvar-i-finansielle-virksomheder
https://juc.dk/produkter/bestyrelsesansvar-i-finansielle-virksomheder
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/bestyrelseskontrakter
https://juc.dk/produkter/compliance-internal-investigations
https://juc.dk/produkter/compliance-internal-investigations
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This course will teach you how to structure and manage a third party due diligence 
programme, and you will gain insights into conducting your own due diligence re-
search in-house as well as how to effectively engage external providers to do so.

Teacher: Jeppe Kromann Haarsted, Group Compliance Manager at FLSmidth
Time and place: 28th of November 2022 - Axelborg, Copenhagen

The course provides a comprehensive overview of the legal considerations one has 
to make when dealing with the drafting and negotiation process of international 
contracts.

Teacher: Jochem Van Rijn, jurist og Commercial Director at TMF Group
Time and place: 21st and 22nd of November 2022 - Axelborg, Copenhagen

Dette kursus giver dig et grundlæggende indblik og gennemgang af processen 
samt de typiske problemstillinger i en virksomhedshandel – herunder bl.a. de doku-
menter, der knytter sig til transaktionen.

Underviser: Andreas Brasch-Thomsen, Director og advokat hos Accura Advokatpart-
nerselskab
Afholdes: D. 27. februar 2023 - Axelborg, København

Du får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde 
giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger 
håndteres.

Undervisere: Johan Weihe, advokat og partner hos Bech-Bruun, Niklas Bjerggaard 
Andersen, partner i Deloitte Tax & Legal
Afholdes: D. 24. februar 2023 - Axelborg, København

Compliance - Third Party Due Diligence

Drafting International Contracts

Populært: Grundkursus i køb og salg af virksomheder (M&A)

Fondsbeskatning - Fokus og faldgruber

Kurser i erhvervs- og selskabsret, bank- og 
finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

Lessons

Lessons

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
COTHI

juc.dk/
DRAFTI

juc.dk/
GRUK

juc.dk/
FSKAT

7

14

7

4

Kurset klæder dig på juridisk til at kunne undgå samt tackle de praktiske relevante 
udfordringer, som man støder på ved især etablering og ophør af de mest udbredte 
distributionsformer. 

Underviser: Peter E.P. Gregersen, advokat (L) og partner hos Aumento
Afholdes: D. 23. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Distributionsret

Lektioner

juc.dk/
DIS

4

Dette kursus kommer omkring de problemområder, der støder op til, eller er forbun-
det med finansielle leasingaftaler. 

Underviser: Carsten Ceutz, advokat (L), partner og Senior Excellence Manager hos 
360 Law Firm, Christian Brandt, direktør i Finans og Leasing
Afholdes: D. 30. januar 2023 - Axelborg, København

Kurset tager udgangspunkt i de hyppigste udfordringer, som iværksætteren møder. 
Du får værktøjer til at løse disse, så du kan yde den bedste juridiske bistand. 

Underviser: Jørgen Bek Weiss Hansen, advokat (L) og partner hos Lassen Ricard
Afholdes: D. 24. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Leasing - Juraen og praktikken

Nyhed: Iværksætterens juridiske rådgiver

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
LEA

juc.dk/
IVJUR

7

7

På dette kursus får du en solid og opdateret indførding i samt et brush-up på selsksbs-
retten med fokus på kapitalselskaber. 

Undervisere: Peter Michael Andersen, advokat (H) og partner hos Capital Law Firm, 
Troels Michael Lilja, Associate professor og PhD ved Copenhagen Business School
Afholdes: D. 29. og 30. november 2022 - Axelborg, København

Dette kursus giver dig en dyb forståelse for virksomheders årsregnskaber samt en 
indsigt i centrale økonomiske begreber. 

Underviser: Jeppe Christoffersen, lektor og centerleder hos Copenhagen Business 
School
Afholdes: D. 5. og 6. december 2022 - Axelborg, København

Populært: Grundkursus i selskabsret

Grundkursus i økonomi og regnskab

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
SELSKAB

juc.dk/
GRUNDOE

14

14

Dette kursus klæder dig på til at kunne identificere og håndtere problemstillinger ved-
rørende erstatningsansvar for direktion og bestyrelse.

Undervisere: Kolja Staunstrup, advokat og partner hos Kromann Reumert, Lotte Noer, 
advokat og partner hos KLAR Advokater, Niklas Theter, Financial Lines Manager hos AIG
Afholdes: D. 13. marts 2023 - Axelborg, København

Ledelsesansvar i praksis

Lektioner

juc.dk/
LEDA

7

https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-kob-og-salg-af-virksomheder-manda
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
http://juc.dk/DRAFTI
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-kob-og-salg-af-virksomheder-manda
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/ivaerksaetterens-juridiske-radgiver
http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/ivaerksaetterens-juridiske-radgiver
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-selskabsret
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-okonomi-og-regnskab
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-selskabsret
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-okonomi-og-regnskab
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
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På dette kursus får du en introduktion til de særlige forhold, der ofte gør sig gældende 
ved M&A-tvister.

Underviser: Jacob Møller Dirken, advokat og partner hos Accura Advokatpartnersel-
skab, Daniel Haue Jakobsen, advokat og associeret partner hos Accura Advokatpart-
nerselskab
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende forståelse for virksomheders 
historiske og fremtidige rentabilitet og værdi, samt værktøjer til vurdering af disse 
forhold. 

Undervisere: Jeppe Christoffersen, lektor og centerleder hos Copenhagen Business 
School
Afholdes: D. 27. og 28. marts 2023 - Axelborg, København

Populær: M&A-tvister

Regnskab og værdiansættelse af virksomheder

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
M&A

juc.dk/
REGNVÆRDI

4

14

På dette kursus får du en overordnet indføring i de mest betydningsfulde regler på 
området for pakkerejser, sammensatte rejsearrangementer, og andre typer af rejser 
såvel i erhvervsmæssig som privat regi.

Undervisere: Jakob Hahn, advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau 
Forening, Sonny Kristoffersen, advokat, partner og ph.d. hos Brinkmann Kronborg 
Henriksen Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 29. november 2022 - Axelborg, København

Dette kursus giver dig et overblik over sanktionslandskabet, som det ser ud, når kur-
set bliver afholdt, så du bliver helt opdateret om den seneste udvikling på området, 
samt hvilke konsekvenser det har, for forskellige typer virksomheder. 

Underviser: Laura Nelson Marusic, senioradvokat hos Kromann Reumert
Afholdes: D. 23. marts 2023- Axelborg, København

Dette kursus har til formål at give dig grundlag for at rådgive virksomheder i krise om 
mulighederne for rekonstruktion.

Underviser: Carsten Ceutz, advokat (L), partner og Senior Excellence Manager hos 
360 Law Firm

Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Sanktioner

Rekonstruktionsbehandling for specialister

Lektioner

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
PAKREJS

juc.dk/
SANK

juc.dk/
REKON

7

4

7

Kurser i erhvervs- og selskabsret, bank- og 
finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

Når klimaet skal for retten

Underviser:

Klimaforandringerne indtager en stadig mere central rolle i samfundsdebatten, og 
de seneste år er domstolene også blevet inddraget i kampen mod klimaforandrin-
gerne. På dette kursus får du indblik i klimaret som juridisk disciplin med udgangs-
punkt i de aktuelle klimaretssager.

Klimaretssager

Marc Malmbak Stounberg
Advokat (H) hos SIRIUS advokater

Kursus d. 24. april 2023

19

https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/regnskab-og-vaerdiansaettelse-af-virksomheder
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/regnskab-og-vaerdiansaettelse-af-virksomheder
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
http://juc.dk/klimaret
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Kurser i familie- og arveret

Dette kursus giver dig et overblik over sanktionslandskabet, som det ser ud, når kurset 
bliver afholdt, så du bliver helt opdateret om den seneste udvikling på området, samt 
hvilke konsekvenser det har, for forskellige typer virksomheder. 

Underviser: Laura Nelson Marusic, senioradvokat hos Kromann Reumert
Afholdes: D. 23. marts 2023 - Axelborg, København

Formålet med dette kursus er at udfordre og opdatere den erfarne udbudspraktiker 
og udbudsrådgiver på sidste nyt samt de seneste tendenser inden for udbudsretten.

Undervisere: Martin Stæhr, advokat og partner hos Advokatfirmaet Stæhr Schütze 
Ingemann, Rasmus Horskjær Nielsen, advokat hos Andel
Afholdes: D. 16. januar 2023 - Axelborg, København

Sanktioner

Udbudsret for specialister

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
SANK

juc.dk/
UDSPEC

4

7

Ved deltagelse på kurset får du en praktisk gennemgang af loven og reglerne om 
fremtidsfuldmagter, sammen med et indblik i nye erfaringer og udfordringer, som 
reglerne har skabt.

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for fuldmægtigen, Anne Kjærhus Mortensen, indehaver og advokat hos Ret&Råd 
Randers/Aarhus C
Afholdes: D. 15. december 2022 - Axelborg, København

Fuldmagter og fremtidsfuldmagter

Lektioner
juc.dk/

FULDFREM
4

På dette kursus får du en overordnet indføring i de mest betydningsfulde regler på 
området for pakkerejser, sammensatte rejsearrangementer, og andre typer af rejser 
såvel i erhvervsmæssig som privat regi.

Undervisere: Jakob Hahn, advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau 
Forening, Sonny Kristoffersen, advokat, partner og ph.d. hos Brinkmann Kronborg 
Henriksen Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 29. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Lektioner
juc.dk/

PAKREJS
7

Dette kursus giver dig et overblik over reglerne om beskatningen af afdøde, dødsboer 
og lodtagere ægtefæller i boet.

Underviser: Helle Larsen, advokat og ejer af Advokathuset Helle Larsen
Afholdes: D. 31. januar 2023 - Axelborg, København

Populært: Dødsbobeskatning

Lektioner

juc.dk/
DOEDSBOSKAT

7

Du får styr på de relevante og omfattende regler bl.a. i sundhedsloven, psykiatriloven 
og tvangsbehandlingsloven.

Underviser: Finn Kittelmann, partner hos Nordic Consulting Group A/S
Afholdes: D. 17. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Sundhedsret

Lektioner
juc.dk/
SUND

7

Du får en grundlæggende, opdateret forståelse af de centrale konkurrenceretlige 
problemstillinger.

Undervisere: Erik Kjær-Hansen, advokat og partner hos Gorrissen Federspiel, Jo-
sephine Alsing, senioradvokat hos Gorrissen Federspiel
Afholdes: D.  1. december 2022 - Axelborg, København

Dette kursus giver dig en generel indføring i venturekapital, herunder de forskellige 
aktører og tendenser, ligesom du også får gennemgået de forskellige faser i investe-
ringsprocessen.

Undervisere: Alexander Kielland, VP Operations i Venturefonden 2150, Peter Helbo 
Langsted, partner hos Horten
Afholdes: D. 9. januar 2023 - Axelborg, København

Konkurrenceret i praksis

Populært: Venturekapital-investeringer

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
KR

juc.dk/
VENTURE

7

7

På dette kursus gennemgås de mange situationer, hvor de danske ophavsretlige 
regler aktuelt strider mod EU-retten. Desuden gives der anvisninger på, hvordan man 
bør løse problemerne.

Underviser:  Morten Rosenmeier, professor, Juridisk Fakultet (CIIR) på Københavns 
Universitet
Afholdes: D. 23. januar 2023 - Axelborg, København

Dansk ophavsret i strid med EU-retten

Lektioner
juc.dk/
OPHAV

4

Kurser i EU-ret, konkurrenceret og udbudsret

Kurset gennemgår bl.a. EU-retlige muligheder og begrænsninger for, at anvende ar-
bejdsklausuler i offentlige kontrakter. Der vil være fokus på udformning, administrati-
on og sanktioner. 

Underviser: Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Lektioner

juc.dk/
ARBOFF

7

Kurser i erhvervs- og selskabsret, bank- og 
finansieringsret samt bestyrelsesarbejde

https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/udbudsret-for-specialister
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/udbudsret-for-specialister
https://juc.dk/produkter/fuldmagter-og-fremtidsfuldmagter
https://juc.dk/produkter/fuldmagter-og-fremtidsfuldmagter
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/lov-om-pakkerejser-og-sammensatte-rejsearrangementer
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/produkter/konkurrenceret-i-praksis
https://juc.dk/produkter/venturekapital-investeringer
https://juc.dk/produkter/konkurrenceret-i-praksis
https://juc.dk/produkter/venturekapital-investeringer
https://juc.dk/produkter/dansk-ophavsret-i-strid-med-eu-retten
https://juc.dk/produkter/dansk-ophavsret-i-strid-med-eu-retten
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
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Engang mente man, at ledelsen bare kunne 
ordne konflikter i det brune hjørnekontor med 
et glas sherry. Det er dog langt fra virkelighe-
den. Ledelsesansvaret er en kompleks størrelse 
– både for leder, anklager og forsvarer. Ansvar 
og forventninger vokser, og det samme gør de 
mulige konsekvenser, hvis de ikke bliver hånd-
teret korrekt. 

Et kig ind i maskinrummet – helt ned i detaljen
Lotte og Kolja repræsenterer hovedsagelig hver sin side 
af bordet. Lotte har primært repræsenteret sagsøgte, hvor 
Koljas rådgivererfaring primært ligger på sagsøgers side. 
Når man skal føre en sag om ledelsesansvar, er det helt 
centralt, at man kender branche, virksomhed og sagens 
problemstillinger helt ned i detaljen, når man skal bedøm-
me ledelsens ageren. Det kræver bl.a., at man forstår den 
beslutningssituation, ledelsen var i, og hvilke mekanismer 
der påvirker virksomheden og det marked, den agerer i. Hvis 
man ikke har den viden, kan man grundlæggende hverken 
kritisere eller forsvare ledelsen i en virksomhed. ”Det gør 
sagerne interessante, fordi man får viden om nye brancher 
og nye typer af forretninger, hver gang man åbner en ny 
sag. Jeg har selv arbejdet med banker, forskellige typer 
IT-virksomheder, en abonnementsforretning, en karateklub, 
en grossistvirksomhed osv.”, uddyber Lotte.

Mange sager om ledelsesansvar er store og kræver derfor 
mange retsdage at behandle samt stor grundighed og 

fordybelse fra de procederende advokaters side. Det er ofte 
afgørende i disse sager, hvem der har de bedste forudsæt-
ninger for at skabe den bedste forståelse for sagen. Dette er 
et af de komplekse parametre, som Kolja sætter pris på i sit 
arbejde, og han fortæller, at ”det kræver stor grundighed, 
og den øvelse er både krævende og sjov. Juraen er ikke altid 
det sværeste her.”

Det er naturligvis også nødvendigt at forstå fakta og forstå 
de indre sammenhænge i en sag. Dermed er der også 
meget processtrategi og taktik, ligegyldigt hvilken part man 
repræsenterer i sagen. Der er mange taktiske og strategiske 

Fremtidens ledelsesansvar 
– Når kompleksiteten vokser  

Lotte Noer 

Kolja Staunstrup 

Lotte Noer er advokat og partner hos KLAR Advoka-
ter og er leder for deres Dispute Resolution-afdeling. 
Hun har arbejdet med ledelsesansvar i de sidste 15 
år, hvor hun har haft mange forskellige typer af sager 
om dette. 

Kolja Staunstrup er advokat og partner hos Kromann 
Reumert i deres Dispute Resolution Group. Han har i 
de sidste 10 år arbejdet intensivt med sager om pro-
fessionelt ansvar og ledelsesansvar, og han har været 
involveret i en række af de store ledelsesansvarssa-
ger, der har været ført.

overvejelser, der ligger forud for hovedforhandlingen, og 
der er ofte også mange sagsøgte (f.eks. flere bestyrelses-
medlemmer, direktionsmedlemmer og/eller selskabets 
revisorer). Derfor kan der være talrige interne forhold de 
sagsøgte imellem, man som advokat skal forstå og kunne 
håndtere, hvilket ikke altid er helt ligetil.

Fra et advokatmæssigt perspektiv er det noget, der gør 
sagerne sjove, men også nogle gange ulidelige – i hvert fald 
for den sagsøgte, siger Lotte og uddyber: ”Det er årelange 
processer, og det er noget, som man er tvunget til at bruge 
utrolig store kræfter på, for man kan ikke vinde, hverken 
som sagsøger eller sagsøgt i sagen, uden at komme helt ned 
i detaljerne. Det gælder ikke blot advokater, men i høj grad 
også parterne.”

Sagsøgtes vs. sagsøgers side
Lotte og Kolja repræsenterer typisk hver sin side af bordet. 
Derfor har vi talt med dem om forskellene på at være advo-
kat for den sagsøgte og advokat for sagsøgeren.
Ifølge Lotte er det en forskellig arbejdsproces, alt afhængigt 
af på hvilken side man er. 

Kolja pointerer, at der kan være en stor asymmetri i ad-
gangen til viden, alt afhængigt af på hvilken side af bordet 
man sidder. På sagsøgersiden har man ofte ikke adgang til 
personer, der kan hjælpe med at bygge sagen op, idet det 
ofte vil være et konkursbo eller lignende, der agerer sagsø-
ger i sagerne: ”Det betyder, at man skal lave meget af det 
opsøgende arbejde selv. Det skal du selvfølgelig også som 
sagsøgtes advokat, men der repræsenterer du typisk en eller 
flere tidligere ledelsesmedlemmer, som du kan have en dia-
log med, og som rent faktisk på egen krop oplevede, hvad 
der skete. Dette gør, at man har et andet flow, en anden 
dialog og en helt anden dynamik i sagen, alt efter hvilken 
side man er på.”

Også på sagsøgtes side kan adgangen til informationer være 
et centralt tema. Sagerne rejses ofte flere år efter de kritise-
rede beslutninger, og der er en forventning om, at ledelses-
medlemmerne kan forklare helt detaljeret, hvad der hændte, 
hvad de overvejede, og hvorfor de besluttede, som de nu 
engang gjorde. Men det er ikke en selvfølge, at de tidligere 
ledelsesmedlemmer har adgang til deres tidligere mailkon-
to, bestyrelsesmaterialet osv., og så kan det være svært at 
huske begivenheder, der ligger flere år tilbage i tiden. ”Når 
stævningen er lavet af en dygtig kollega, har den et indhold, 
som kræver, at man kan give en fornuftig forklaring på, hvad 
der hændte. Det kan blive en svær opgave, hvis det er flere 
år siden”, supplerer Lotte. 

De sidste banksager i 2022
I løbet af 2022 afsluttes domstolenes behandling af de sidste 
sager mod ledelsesmedlemmer i banker, der krakkede i 
kølvandet på finanskrisen. Kolja pointerer, at disse retssager 
medfører frisk praksis, der vil blive berørt på kurset ”Ledel-
sesansvar i praksis” i starten af 2023, hvor Kolja og Lotte er 
undervisere. Kolja er sikker på, at mange nok har hørt om 
dommenes konklusioner, men han og Lotte kan få sat noget 
kød og blod på og dermed perspektivere disse sager til an-
dre typer virksomheder og til udviklingen inden for emnet 
generelt.

Lotte supplerer: ”Vi håber og forventer ikke at se mange 
krakkede banker fremadrettet. Vi forventer, at det er andre 
typer af virksomheder, fremtidige sager vil komme til at 
handle om. Så det at få praksis fra banksagerne spejlet over 
på andre typer af virksomheder og få svar på spørgsmålet 
om, hvad der mere generelt kan udledes, er relevant og 
noget af det, vi vil tage fat i på kurset.”

Fremtidens ledelsesansvar
Lottes konklusion er helt overordnet, at banksagerne ikke 
fundamentalt har ændret ledelsesansvaret i dansk ret. Det er 
den samme norm, men der er dog andre ændringer på vej. 
Kigger man ud over Danmarks landegrænser, ser man bl.a., 
at ESG, miljø, #MeToo-sager og compliance-sager kommer 
ind på ledelsens bord og skal håndteres korrekt. Manglende 
opfyldelse af omverdenens forventninger til korrekt adfærd 
på de her områder kan have betydning for virksomhedens 
mulighed for f.eks. at finansiere sig eller forsikre sig. Det vil 
sige, at det, der for få år siden blev set som bløde værdier, 
nu bliver set som hårde værdier og som noget, ledelsen skal 
arbejde med. ”Gør man det ikke, er der i udlandet eksempler 
på, at der bliver rejst sager mod ledelsen på det grundlag. 
Så det er jo en helt anden måde at tænke ledelsesansvar på 
end i banksagerne, hvor man havde en sammenbrudssitua-
tion”, uddyber Lotte.

Kolja supplerer med, at man også skal være mere opmærk-
som på, at der er en bevægelse mod en større generel lyst til 
at sagsøge. Det ser man, bl.a. fordi der er store forsikrings-
summer at fyldestgøre sig i, og fordi vi nu også på det 
danske marked ser tredjepartsfinansiering, såkaldt Litigation 
Funding, der i visse tilfælde giver lettere adgang for sagsø-
gere til at forfølge deres krav. 

Lotte nævner i forlængelse nogle af de generelle antagelser 
og negligerende synspunkter ved lederens ansvar og mulige 
risici: 

Kompleksiteten vokser
Både Lotte og Kolja pointerer, at der selvfølgelig skal være 
en kontrol med, at ledelser agerer fornuftigt og forsvarligt, 
men at det er vigtigt, at der er et frirum for, at man kan 
træffe forkerte beslutninger som ledelsesmedlem uden at 
blive sagsøgt, for at sikre, at de rigtige mennesker har lyst til 
at engagere sig i ledelseshverv.

Kolja præciserer, at der på den ene side klart er et behov 
for, at domstolene skal kunne efterprøve og sanktionere 

For 15 år siden antog man generelt, at det 
var et relativt risikofrit hverv at sidde i de 

fleste bestyrelser, f.eks. bankbestyrelser, og 
hvis der var brok med noget, så tog man 
folk ind og gav dem et glas sherry, og så 

kunne man snakke tingene igennem. Men 
i dag ved vi, at det kan blive et langt mere 

alvorligt kapitel i ens karriere 
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uforsvarlige og tabsforvoldende dispositioner. På den anden 
side medfører for snævre rammer ultimativt en risiko for, at 
vi ikke får de rigtige medlemmer i ledelsen til vores store 
selskaber i Danmark. ”Det er der jo ikke nogen, der har en 
interesse i, så derfor er det klart, at der skal være nogle for-
holdsvis vide rammer, og den her bevægelse i retning mod 
flere og større sager er i hvert fald ikke ubetinget positiv.”

Hvad får man med sig fra kurset ”Ledelsesansvar i prak-
sis”?
”Ledelsesansvar i praksis” er et operationelt kursus. Kurset er 
praktisk orienteret, og man vil gå derfra med en større for-
ståelse af, hvilke forholdsregler man skal tage for at undgå 

sager om ledelsesansvar, og hvordan man håndterer dem 
optimalt, når de opstår. Lotte og Kolja vil med en praktisk til-
gang klæde deltagerne på til at arbejde med ledelsesansvar. 
Det omfatter bl.a. processtrategi, hvor de to kan bidrage 
med en unik indsigt, som man ikke kan læse sig til. 

Lotte: ”Det betyder, at vi i virkeligheden ikke bruger så 
meget af tiden på at tale om juridiske begreber, men i stedet 
fokuserer på at bringe en masse praktiske eksempler i spil, 
starte diskussioner mellem deltagerne osv. Ét er, at man 
godt vil have en juridisk ramme på plads, men det er vigtigt, 
at man i virkeligheden får givet en masse eksempler og får 
givet deltagerne en idé om, hvordan de i deres egen praksis 
skal bruge de domme, der foreligger.” 

Kolja supplerer, at han også ser det som essentielt at videre-
give konkrete tips og tricks, for hvad er det egentlig i praksis 
for nogle ting, man skal have i baghovedet som ledelses-
medlem i en given situation? 

”Der er på det her område nogle geværgreb, man kan gøre 
sig for at undgå at blive ramt af en sag om ledelsesansvar. 
Man kan aldrig fjerne risikoen helt, men man kan i hvert fald 
minimere den, og så kan man også sørge for, at man står 
bedst muligt klædt på, hvis der kommer en sag.” 

Lotte Noer 
Advokat og partner hos 
KLAR Advokater

Kolja Staunstrup 
Advokat og partner hos 
Kromann Reumert

På dette kursus får du indsigt i avancerede modeller og viden til at tackle de juridiske 
udfordringer, som man møder i forhold til klienter. 

Undervisere: Linda Nielsen, professor, dr.jur. på Købehavns Universitet og formand for 
Finans Danmarks Task Force, Maryla Rytter Wroblewski, advokat og partner hos Nyborg 
& Rørdam
Afholdes: D. 24. november 2022 & d. 17. april 2023 - Axelborg, København

På dette kursus får du bl.a. overblik over reglerne på området samt en gennemgang af 
sagernes forløb og nye perspektiver på din rolle som rådgiver.

Undervisere: Gerd Sinding, dommer ved retten på Frederiksberg og leder af Justitia 
Akademi, Maiken Breum, advokat (L) og partner hos Advodan
Afholdes: D. 7. marts 2023 - Axelborg, København

På dette kursus får du et overblik over dødsboskiftereglerne og over, hvordan en 
skiftesag forløber.

Underviser: Helle Larsen, advokat og ejer af Advokathuset Helle Larsen
Afholdes: D. 28. november 2022 - Axelborg, København

Ægtepagter og testamenter

Tvangsanbringelse af børn og unge

Grundlæggende dødsboskifteret

Lektioner

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
DØDSBO

juc.dk/
AEGTE

juc.dk/
TVANGAN

7

7

7

Kurser i fast ejendom og lejeret

På dette kursus får du en grundig gennemgang af reglerne om ansvar og forsikring 
ved boligbyggeri. Du får kendskab til de forskellige typer forsikringer, der skal og bør 
tegnes ved de forskellige former for boligbyggeri.

Undervisere: Klaus Rasmussen, advokat hos Alm. Brand, Simon Heising, advokat og 
partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 8. november 2023 - Axelborg, København

Ansvar og forsikring ved boligbyggeri

Lektioner

juc.dk/
ANSFOR

7

Få et konkret og praktisk anvendeligt indblik i, hvad du ikke har råd til at ignorere - og 
hvordan du kan gøre overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i byggeriet, til 
en reel indtægtskilde. 

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater, Klaus Rasmus-
sen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: D. 8. marts 2023 - Axelborg, København

Byggeriets forsikringer

Lektioner

juc.dk/
BYFOR

7

Kurser i familie- og arveret

6 gode råd til ledelsen i et selskab:

• Sørg for, at formalia og fakta er på plads 

• Find de rette kompetencer i bestyrelsen. For-

skellige medlemmer giver forskellige vinkler på 

virksomhedens udfordringer og muligheder

• Erkend kriser og reager

• Tilkøb relevante rådgivere

• Ager i selskabets interesse. Gør jer klart, hvad 

det er for interesser, en bestemt beslutning 

varetager

• Brug almindelig sund fornuft

Konklusionen er altså, at man skal lægge kræfter i 
det. Det gælder, uanset om man er ledelsesmedlem, 
eller man er sekretariat for en ledelse og skal under-
støtte dennes arbejde. Efter retspraksis lægges der 
vægt på, at formalia er på plads, at man f.eks. holder 
regelmæssige møder, har styr på, hvilket materiale 
der har været tilgængeligt for beslutningstagerne, 
og skriver ordentlige referater. 

Man skal bruge sin sunde fornuft, sørge for et godt 
beslutningsgrundlag og omhyggelighed med 
formelle regler om referat, indkaldelse m.v. Hvis en 
beslutning kan forklares, kan den som hovedregel 
også forsvares. 

https://juc.dk/produkter/aegtepagter-og-testamenter
https://juc.dk/produkter/tvangsanbringelse-af-born-og-unge
https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-dodsboskifteret
https://juc.dk/produkter/aegtepagter-og-testamenter
https://juc.dk/produkter/tvangsanbringelse-af-born-og-unge
https://juc.dk/produkter/grundlaeggende-dodsboskifteret
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/byggeriets-forsikringer
https://juc.dk/produkter/byggeriets-forsikringer
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juc.dk/
NYTEUD

Få redskaber til selvstændigt at kunne berigtige en ejendomshandel, herunder den 
tinglysningsmæssige ekspedition og hele handelsekspeditionen.

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Populært: Ejendomshandel i praksis  

Lektioner
juc.dk/
EJEND

7

Få en grundig og helt aktuel indføring i grundlaget for ejerskifteforsikringen, og dens 
muligheder og problemstillinger.

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater, Klaus Rasmus-
sen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: D. 15. december 2022 - Axelborg, København

Bliv opdateret på den nyeste praksis, herunder nyeste praksis for Højesteret og nyeste 
taksationspraksis.

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Peter Pagh, profes-
sor og dr.jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 16. november 2022 - Axelborg, København

Dette kursus har til formål er at ajourføre dig med de mest aktuelle problemstillinger 
inden for erhvervslejeretten, samt behandlingen og løsningen af disse problemstillin-
ger.

Undervisere: Leif Djurhuus, advokat og partner hos KLAR Advokater, Luise Christen-
sen, advokat og partner hos Accura og HD
Afholdes: D. 28. november 2022 - Axelborg, København

Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse

Ekspropriation 

Erhvervslejerettens mest aktuelle emner

Lektioner

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
SKIFT

juc.dk/
EKSP22

juc.dk/
AKTUEL

7

4

7

På dette kursus får du indsigt og viden til juridisk og praktisk at rådgive samt vejlede 
parterne i at finde løsninger i en entreprisetvist - herunder reglerne i ABR18, ABT18 og 
AB18.

Underviser: Torben Steffensen, fagkonsulent hos Gjensidige
Afholdes: D. 6. februar 2023 - Axelborg, København

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

Lektioner
juc.dk/
TVIST

7

Kurser i fast ejendom og lejeret

Få en unik indsigt i de seneste lovændringer i andelsboligforeningsloven samt seneste 
retspraksis.

Underviser: Kristian Dreyer, advokat og partner hos GALST Advokataktieselskab
Afholdes: D. 14. marts 2023 - Axelborg, København

Bliv klogere på nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det 
lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr.jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 6. marts 2022 - Axelborg, København

Køb og salg af andelsboliger

Gæsteprincippet

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
GÆST

juc.dk/
KOEB

7

7

På dette kursus får du et overblik over en kompliceret lovgivning samt en forståelse af 
sammenhængen i lovgivningens forskellige regelsæt.

Underviser: Susanne Andréa Roug, partner og advokat (L) hos Husen Advokater
Afholdes: D. 22. og 23. november - Axelborg, København

Grundkursus i lejeret

Lektioner
juc.dk/
LEJE

14

På dette kursus får du et solidt indblik i tinglysning af pant og påtegning af pan-
tebreve, med pant i fast ejendom - herunder landbrug, almene boliger og særlige 
ejendomstyper m.v. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Jeannette Sørensen, afdelingsleder i Tinglysningsretten i Hobro
Afholdes: D. 1. februar 2023 - Axelborg, København

Tinglysning og påtegning af pant

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

7

LektionerPå dette kursus får du en praktisk og juridisk orienteret gennemgang af alle aspekter i 
en ejendomshandel, lige fra den indledende kontakt til klienten til frigivelse af købe-
summen.

Underviser: Ulla Zurita, advokat og partner hos Homann Advokater
Afholdes: 18. januar 2023 - Axelborg, København

Ejendomshandel for viderekomne - jura og praktik

Lektioner

juc.dk/
EJVI

12

https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ejerskifteforsikringer-med-baggrund-i-den-sidste-bekendtgorelse
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/erhvervslejerettens-mest-aktuelle-emner
https://juc.dk/produkter/ejerskifteforsikringer-med-baggrund-i-den-sidste-bekendtgorelse
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/erhvervslejerettens-mest-aktuelle-emner
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/kob-og-salg-af-andelsboliger
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/kob-og-salg-af-andelsboliger
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-lejeret
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-lejeret
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
https://juc.dk/produkter/ejendomshandel-for-viderekomne-jura-and-praktik
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På dette kursus gennemgås advokatansvaret og typetilfælde. Derudover gennemgås 
en række emnekredse med tilknytning til advokaters erstatningsretlige ansvar. 

Undervisere: Kim Holm Christensen, advokat og skadechef hos HDI Global Specialty 
SE, Denmark, Michael Kjær Lauritsen, partner og advokat hos Nielsen Nørager, Jacob 
Møller Dirksen, advokat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 9. marts 2022 - Axelborg, København

Efter deltagelse på dette kursus bliver du i stand til at styre uden om de mange fald-
gruber samt navigere rundt i de særregler, der findes på området. 

Underviser: Henning Jønsson, tidl. direktør for Ankenævnet for Forsikring 
Afholdes: D. 22. November 2022 - Axelborg, København

Advokatansvarssager og advokatansvarsforsikring i praksis

Forældelse af forsikringskrav

Lektioner
juc.dk/

ADVOANS
6

Lektioner

juc.dk/
FORSIK

4.5

Kurser forsikrings- og erstatningsret

På dette kursus får du en grundig gennemgang af reglerne om ansvar og forsikring 
ved boligbyggeri. Du får kendskab til de forskellige typer forsikringer, der skal og bør 
tegnes ved de forskellige former for boligbyggeri.

Undervisere: Klaus Rasmussen, advokat hos Alm. Brand, Simon Heising, advokat og 
partner hos Nexus Advokater
Afholdes: D. 8. november 2023 - Axelborg, København

Ansvar og forsikring ved boligbyggeri

Lektioner

juc.dk/
ANSFOR

7

Få et konkret og praktisk anvendeligt indblik i, hvad du ikke har råd til at ignorere - og 
hvordan du kan gøre overblikket over de forsikringsmuligheder, der er i byggeriet, til 
en reel indtægtskilde. 

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater, Klaus Rasmus-
sen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: D. 8. marts 2023 - Axelborg, København

Byggeriets forsikringer

Lektioner

juc.dk/
BFOR

7

På kurset får du en grundig og helt aktuel indføring i grundlaget for ejerskifteforsikrin-
gen og dens muligheder og problemstillinger. 

Undervisere: Simon Heising, advokat og partner hos Nexus Advokater
Klaus Rasmussen, advokat hos Alm. Brand
Afholdes: 15. december 2022 - Axelborg, København

Ejerskifteforsikringer med baggrund i den sidste bekendtgørelse

Lektioner
juc.dk/
SKIFT

7

Bliv opdateret på den nyeste praksis, herunder nyeste praksis for Højesteret og nyeste 
taksationspraksis.

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Peter Pagh, profes-
sor og dr.jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 16. november 2022 - Axelborg, København

Ekspropriation 

Lektioner
juc.dk/

EKSP22
4

Få en grundig gennemgang af særligt udvalgte emner og udfordringer, som har aktu-
el betydning for advokater og deres førelse af retssager.

Underviser: Lars Lindencrone Petersen, videnpartner hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 16. marts 2023 - Axelborg, København

Formålet med dette kursus er, at afklare typiske problemstillinger og spørgsmål ved-
rørende kausalitet, i forbindelse med personskadeerstatning.

Undervisere: Andreas Bloch Ehlers, professor, dr.jur. og ph.d. hos Københavns Univer-
sitet
Afholdes: D. 1. december 2023 - Axelborg, København

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Kausalitet i personskadeerstatningsretten

Lektioner
juc.dk/
FPER

7

Lektioner

juc.dk/
KAU

7

Bliv grundigt klædt på til at håndtere forsikringsretlige problemstillinger og hvilke 
overvejelser du skal gøre dig, når en forsikringssag lander på dit bord. 

Undervisere: Medea Plesner Petersen, associeret partner hos Elmer Advokater, Kåre 
Højerup, advokat (H) og leder af skadejuridisk afdeling hos Codan
Afholdes: D. 5. og 6. december 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Grundkursus i forsikringsret

Lektioner
juc.dk/

GRUNDFOR
14

Dette kursus klæder dig på til at kunne identificere og håndtere problemstillinger ved-
rørende erstatningsansvar for direktion og bestyrelse.

Undervisere: Kolja Staunstrup, advokat og partner hos Kromann Reumert, Lotte Noer, 
advokat og partner hos KLAR Advokater, Niklas Theter, Financial Lines Manager hos AIG
Afholdes: D. 13. marts 2023 - Axelborg, København

Ledelsesansvar i praksis

Lektioner

juc.dk/
LEDA

7

På dette kursus får du en introduktion til de særlige forhold, der ofte gør sig gældende 
ved M&A-tvister.

Undervisere: Jacob Møller Dirken, advokat og partner hos Accura Advokatpartnersel-
skab, Daniel Haue Jakobsen, advokat og associeret partner hos Accura Advokatpart-
nerselskab
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Populært: M&A-tvister

Lektioner

juc.dk/
M&A

4

På dette kursus gennemgås de seneste års ændringer af andelsboligforeningslo-
ven. Endvidere gives der en opdatering på den seneste retspraksis inden for udvalgte 
emner. 

Underviser: Kristian Graven Nielsen, Ph.d. og lektor ved Juridisk Institut på Aarhus 
Universitet
Afholdes: D. 28. februar 2022 - Axelborg, København

Årlig opdatering på andelsboligområdet

Lektioner

juc.dk/
OPDATANDEL

7

https://juc.dk/produkter/advokatansvarssager-og-advokatansvarsforsikring-i-praksis
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-af-forsikringskrav
https://juc.dk/produkter/advokatansvarssager-og-advokatansvarsforsikring-i-praksis
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-af-forsikringskrav
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/ansvar-og-forsikring-ved-boligbyggeri
https://juc.dk/produkter/ejerskifteforsikringer-med-baggrund-i-den-sidste-bekendtgorelse
https://juc.dk/produkter/ejerskifteforsikringer-med-baggrund-i-den-sidste-bekendtgorelse
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/kausalitet-i-personskadeerstatningsretten
https://juc.dk/produkter/foraeldelse-med-saerligt-henblik-pa-personskadesager
https://juc.dk/produkter/kausalitet-i-personskadeerstatningsretten
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-forsikringsret
https://juc.dk/produkter/grundkursus-i-forsikringsret
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/arlig-opdatering-pa-andelsboligomradet
https://juc.dk/produkter/arlig-opdatering-pa-andelsboligomradet
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Underviser:

Brugen af advokatundersøgelser giver fra tid til anden anledning til 
debat. Advokatsamfundet har på den baggrund i september 2022 ud-
sendt en ny vejledning om advokatundersøgelser, som indgår i kurset. 

Advokat-
undersøgelser

Rikke Søgaard Berth
Advokat og partner hos Horten

Kursus d. 22. marts 2023

30

Dette kursus har bl.a. til formål at bygge bro mellem jurister og teknikere, og sikre at de 
to parter i højere grad kan forstå hinandens overvejelser, bevæggrunde og argumenta-
tion. 

Undervisere: Henning Mortensen, CISO/CPO hos Brdr. A&O Johansen og formand for 
Rådet for Digital Sikkerhed, Thomas Kristmar, Director og Cyber Security Advisor hos 
PwC
Afholdes: D. 8. marts 2022 - Axelborg, København

På dette kursus gennemgås de mange situationer, hvor de danske ophavsretlige 
regler aktuelt strider mod EU-retten. Desuden gives der anvisninger på, hvordan man 
bør løse problemerne.

Underviser: Morten Rosenmeier, professor, Juridisk Fakultet (CIIR) på Københavns 
Universitet
Afholdes: D. 23. januar 2023 - Axelborg, København

Cybersikkerhed og GDPR

Dansk ophavsret i strid med EU-retten

Lektioner

juc.dk/
CGDPR

7

Lektioner
juc.dk/
OPHAV

4

Ved deltagelse på dette kursus får du en generel introduktion til blockchainteknologi. 
Hovedfokus vil ligge på, hvilke muligheder blockchain tilbyder, og hvordan det kan 
anvendes i virksomheder. 

Undervisere: Anette Dybdal Fenger, kontorchef i Data og Forretningsudvikling i 
Søfartsstyrelsen, Jonas Lindstrøm, Senior Security Architect hos Alexandra Instituttet, 
Martin Von Haller Grønbæk, partner hos Bird&Bird
Afholdes: D. 7. december 2022 - Axelborg, København

Brug af blockchain - Retlige udfordringer og praksis

Lektioner

juc.dk/
BLOCK

7

Kurser immaterialret og markedsføringsret

Kurset klæder dig på juridisk til at kunne undgå samt tackle de praktiske relevante 
udfordringer, som man støder på ved især etablering og ophør af de mest udbredte 
distributionsformer. 

Underviser: Peter E.P. Gregersen, advokat (L) og partner hos Aumento
Afholdes: D. 23. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Distributionsret

Lektioner

juc.dk/
DIS

4

På dette kursus får du inspiration og værktøjer til, at udføre kontroller af din organisa-
tions databehandlere.

Underviser: Mikkel Chislett, Legal and Compliance expert hos Chislett Compliance
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Kontrol af databehandlere

Lektioner

juc.dk/
DATABE

4

Vejledning om advokatundersøgelser 
og sagens forløb

http://juc.dk/undersøg
https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/dansk-ophavsret-i-strid-med-eu-retten
https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/dansk-ophavsret-i-strid-med-eu-retten
https://juc.dk/produkter/brug-af-blockchain-retlige-udfordringer-og-praksis
https://juc.dk/produkter/brug-af-blockchain-retlige-udfordringer-og-praksis
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/distributionsret
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
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Formålet med dette kursus er at udfordre og opdatere den letøvede eller mere erfarne 
inkassopraktiker på sidste nyt samt de seneste tendenser på inddrivelsesområdet.

Underviser: Rasmus Bytoft Sundstrup, advokat hos Horten
Afholdes: D. 2. februar 2023 - Axelborg, København

Populært: Inkasso for specialister 

Lektioner
juc.dk/

INKSPEC
7

Kurser i insolvens, 
rekonstruktion og tvangsinddrivelser

På dette kursus får du en overordnet indføring i de mest betydningsfulde regler på 
området for pakkerejser, sammensatte rejsearrangementer, og andre typer af rejser 
såvel i erhvervsmæssig som privat regi.

Undervisere: Jakob Hahn, advokat og afdelingschef i Danmarks Rejsebureau 
Forening, Sonny Kristoffersen, advokat, partner og ph.d. hos Brinkmann Kronborg 
Henriksen Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 29. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer

Lektioner
juc.dk/

PAKREJS
7

Få en grundig gennemgang af særligt udvalgte emner og udfordringer, som har aktu-
el betydning for advokater og deres førelse af retssager.

Underviser: Lars Lindencrone Petersen, videnpartner hos Bech-Bruun
Afholdes: D. 16. marts 2023 - Axelborg, København

Forældelse med særligt henblik på personskadesager

Lektioner
juc.dk/
FPER

7

Dette kursus giver dig overblik og afklaring af de særlige regler der gælder ved masse-
afskedigelser samt hvordan reglerne finder anvendelse. 

Underviser: Mette Klingsten, advokat og indehaver af Mette Klingsten Advokatfirma
Afholdes: D. 18. januar 2023 - Axelborg, København

Masseafskedigelser

Lektioner

juc.dk/
MASAF

7

Dette kursus kommer omkring de problemområder, der støder op til, eller er forbun-
det med finansielle leasingaftaler. 

Undervisere: Carsten Ceutz, advokat (L), partner og Senior Excellence Manager hos 
360 Law Firm, Christian Brandt, direktør i Finans og Leasing
Afholdes: D. 30. januar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Leasing - Juraen og praktikken

Lektioner

juc.dk/
LEA

7

På dette kursus får du et solidt overblik over de regler og den retspraksis, som er vigti-
ge at kende til, når du arbejder med omstødelse.

Underviser: Carsten Ceutz, advokat (L), partner og Senior Excellence Manager hos 
360 Law Firm
Afholdes: D. 27. februar 2023 - Axelborg, København

Formålet med dette kursus er at give dig grundlag for at rådgive virksomheder i krise 
om mulighederne for rekonstruktion, og således både at agere som rekonstruktør 
samt rådgiver

Underviser: Carsten Ceutz, advokat (L), partner og Senior Excellence Manager hos 
360 Law Firm
Afholdes: D. 21. november 2021 - Axelborg, København

Omstødelse i rekonstruktions- og konkursbehandling

Rekonstruktionsbehandling for specialister

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
OMSTØD

juc.dk/
REKON

7

7

Courses in english

This course will teach you how to structure and manage a third party due diligence 
programme, and you will gain insights into conducting your own due diligence re-
search in-house as well as how to effectively engage external providers to do so.

Teacher: Jeppe Kromann Haarsted, Group Compliance Manager at FLSmidth
Time and place: 28th of November 2022 - Axelborg, Copenhagen

Compliance - Third Party Due Diligence

Lessons
juc.dk/
COTHI

7

The course provides a comprehensive overview of the legal considerations one has 
to make when dealing with the drafting and negotiation process of international 
contracts.

Teacher: Jochem Van Rijn, jurist og Commercial Director at TMF Group
Time and place: 21st and 22nd of November 2022 - Axelborg, Copenhagen

Drafting International Contracts

Lessons

Lessons

juc.dk/
DRAFTI

14

This course gives you tools for providing more client value at better predictable costs 
and for working more efficiently.

Teacher: Marion Ehmann, Partner at Venturis Consulting Group, Member of the Ger-
man Bar, LL.M, ICF-certified coach and Certified Legal Project Practitioner
Time and place: 7th of March 2023 - Axelborg, Copenhagen

Popular: Legal Project Management

juc.dk/
LPM

8
Lessons
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https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
https://juc.dk/produkter/masseafskedigelser
http://juc.dk/lea
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/omstodelse-i-rekonstruktions-og-konkursbehandling
https://juc.dk/produkter/rekonstruktionsbehandling-for-specialister
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
https://juc.dk/produkter/compliance-third-party-due-diligence
http://juc.dk/drafti
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
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Folketinget vedtog en samtykkebaseret vold-
tægtsbestemmelse, der trådte i kraft den 1. 
januar 2021. Den nye voldtægtsbestemmelse 
har været genstand for stor offentlig debat, li-
gesom retssystemets håndtering af voldtægts-
sager også har været sat under kritik. Gyrithe 
Ulrich har ført tilsyn med politiets behandling 
af voldtægtssager og fulgt retspraksis i mange 
år. Derfor har vi talt med Gyrithe om den nye 
voldtægtsbestemmelse for at dykke ned i, 
hvad der egentlig er hoved og hale set igen-
nem hendes velpudsede briller. 

Efter at den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse tråd-
te i kraft, er det ikke længere et krav for at kunne dømme for 
voldtægt, at gerningsmanden har anvendt vold, trussel om
befundet sig i en tilstand eller en situation, i hvilken den på-
gældende var ude af stand til at modsætte sig handlingen.
 
Det er diskuteret meget, hvilken betydning den samtyk-
kebaserede voldtægtsbestemmelse vil have for antallet af 
sager, hvor der rejses tiltale og dømmes for voldtægt. Fore-
løbig ses der fra 2020 til 2021 en kraftig stigning i antallet af 

anmeldelser, sigtelser og tiltaler; tilsvarende kan man i 2022 
se stigning i antallet af domfældelser. Hertil supplerer Gyri-
the, at ”det er vanskeligt at spå om den endelige effekt på 
domfældelsesprocenten, der ikke kan aflæses endnu, men 
der er stort fokus på implementeringen af den nye bestem-
melse i politi og anklagemyndighed, og det er interessant at 
følge retspraksis på området.” 

Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse er et vigtigt 
skridt hen imod en større anerkendelse af parternes seksu-
elle selvbestemmelsesret og kan bibringe retsområdet mere 
klarhed. 

Grundlaget for tiltalen – anklagerfaglige problemstillin-
ger
Anklageskriftet sætter rammen for en straffesags behand-
ling i retten. Det er i anklagemyndigheden, at de første 
juridiske bevisvurderinger foretages, og disse danner grund-
laget for rettens endelige bevisvurderinger i de sager, der 
fører til tiltale. 

Det er derfor relevant at se nærmere på anklagemyndighe-
dens bevisvurderinger.

Objektivitetsprincippet i retsplejelovens §96, stk. 2, sætter 
med følgende tekst rammen for, hvornår anklageren skal 
rejse tiltale i en straffesag: ”De offentlige anklagere skal 
fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaf-
fenhed tillader, og derved ikke blot påse, at strafskyldige 
drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke 
finder sted.”  

Det er på den ene side uhyre enkelt og på den anden side 
meget kompliceret. Vurderingen af tiltalespørgsmålet er 
ikke bundet af administrative retningslinjer eller vejlednin-
ger. Gyrithe gennemgår nogle af de elementer, som særligt 
spiller ind ved anklagerens vurdering af tiltalespørgsmålet 
i voldtægtssager: vægtningen af beviser i disse sager og 
betydningen af traumereaktioner.

Objektive beviser
Tilstedeværelse af verificerbare beviser kan f.eks. komme i 

Den samtykkebaserede 
voldtægtsbestemmelse 
lander på anklagerens bord 

Gyrithe Trautner Ulrich
Vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i 
København, Anklagemyndigheden

form af mærker, ”blod, spyt eller sæd”, videooptagelser, lyd-
optagelser, SMS’er eller anden korrespondance af afgørende 
betydning. Disse beviser kan understøtte eller afkræfte 
forklaringen fra sagens parter. 

Vidnebevis 
Vidnebeviset er centralt i førelsen af straffesager, og særligt 
i voldtægtssager har den forurettedes forklaring den helt 
afgørende betydning. ”Som udgangspunkt må man lægge 
til grund, at den, der anmelder et strafbart forhold, har god 
grund hertil, og at vedkommende taler sandt, men sådan 
forholder det sig jo ikke altid. Selvom et vidne i modsætning 
til den tiltalte har pligt til at tale sandt i retten, kan man ikke 
bare lægge vidnets forklaring til grund uden at efterprøve 
forklaringen.” Ved vurderingen af vidnebeviset er det vigtigt, 
at anklageren er opmærksom på, at rationel tænkning ikke 
altid kan forklare andre personers handlinger, og at hans 
eller hendes egen verdensopfattelse kan vildlede, således at 
anklageren vil være mest tilbøjelig til at tro på en forklaring, 
der bekræfter hans eller hendes egen opfattelse af, hvordan 
verden hænger sammen.  

Endeligt er det vigtigt at have kendskab til, hvorledes 
traumereaktioner påvirker hjernen. ”Personer, der har været 
udsat for traumatiske oplevelser, som for eksempel en for-
urettet i en voldtægtssag handler ikke altid rationelt, og de 
vil ofte ikke være i stand til at huske og gengive et hændel-
sesforløb kronologisk og detaljeret. Måske er det kun nogle 
detaljer, der erindres, måske kan man genkalde sig lyde og 
lugte, men ikke, hvad der er blevet sagt, eller hvordan ger-
ningsmanden så ud. Det kan være effekten af en traumatisk 
oplevelse og behøver ikke at betyde, at man ikke kan fæste 
lid til vidnets forklaring.”  

Lyd- og videooptagelse af forklaringer
Det er uundgåeligt, at anklagerens egen opfattelse af, 
hvorledes et ”normalt” voldtægtsoffer opfører sig, spiller ind 
ved vurderingen af den forurettedes troværdighed, ligesom 
opfattelsen af den forurettede eller den mistænkte som væ-
rende utroværdig, kan bæres videre fra efterforskeren eller 
anklagerkolleger og præge anklageren i dennes vurdering. 
Gyrithe fortæller om lydoptagelserne, at ”det er en væsentlig 
landvinding, at man nu i meget vidt omfang foretager 
lydoptagelse af den forurettedes forklaring til politirapport, 
således at anklageren ved vurderingen af tiltalespørgsmålet 
har bedre mulighed for at vurdere bevisværdien af foruret-
tedes forklaring ved selv at gennemlytte forklaringen afgivet 
til politiet med alle nuancer og detaljer.”

Efter samtykkereglen i straffelovens § 216 skal anklagemyn-
digheden fortsat bevise, at gerningsmanden havde forsæt. 
Det vil derfor have betydning, om gerningsmanden havde 

grund til at tro, at forurettede deltog frivilligt i eller samtyk-
kede til samlejet. Gyrithe uddyber med, at ”forklaringerne 
fra parterne vil være helt afgørende, særligt hvis der ikke er 
objektive beviser, og hvis parterne kender hinanden og må-
ske også tidligere har haft et seksuelt forhold. Samtykke kan 
være givet stiltiende, ved adfærd, tilkendegivet ved lyde, 
berøringer m.v., og det vil stille store krav til politiafhørin-
gerne i de vanskelige ’påstand mod påstand-sager’, idet man 
er nødt til at gå tæt på parterne og få beskrevet alle detaljer 
og nuancer i forklaringerne.”  

Er man i den situation, at de to forklaringer er lige troværdi-
ge, må sagen påtaleopgives/henlægges. Opstår situationen i 
retten, må retten frifinde. 

Retspraksis
Retternes vurdering af beviser i tilsvarende sager har stor 
betydning. Retternes begrundelser for bevisresultatet 
bliver læst meget nøje, og det kan have stor betydning for 
fremtidige sager af samme art, hvis retterne udtaler sig mere 
generelt om vægtningen af beviserne. Dette kan også være 
en hindring for, at ny viden trænger igennem i retspraksis. 
Man ser f.eks. i nogle afgørelser vedrørende voldtægt, at 
den omstændighed, at den forurettede ikke har anmeldt 
overgrebet til politiet med det samme, men først efter nogle 
dage, lægges den forurettede til last og trækker fra i vurde-
ringen af vedkommendes troværdighed. Fra forskning om 
traumereaktioner ved vi nu, at det er en ganske sædvanlig 
reaktion på et overgreb at søge tryghed hos familie, venner 
m.v. eller at fornægte overgrebet, og at det er ganske sæd-
vanligt, at den forurettede først efter nogen tid får mod til at 
indgive anmeldelse til politiet.  

Retspraksis efter nyformuleringen af straffelovens § 
216, ”samtykkeloven”
Der er efter ikrafttrædelsen af den samtykkebaserede 
voldtægtsbestemmelse den 1. januar 2021 afsagt en række 
domme, der illustrerer brugen af bestemmelsen, og for 
Gyrithe er det interessant at se, hvorledes beviserne vægtes, 
i det omfang, at dette tydeligt fremgår af rettens præmisser. 
Det er endvidere interessant at skimte den ændrede tilgang 
til sagsområdet, der afspejles. ”Der synes at være en større 
forståelse for de forurettedes traumeprægede reaktioner i 
situationerne, og den omstændighed, at forurettede ikke 
forlader gerningsstedet med det samme, ikke foretager 
politianmeldelse med det samme m.v., ses ikke at vægte så 
meget som i tidligere retsafgørelser. Man kan også spore 
et større fokus på den tiltaltes forklaring og en vurdering af 
troværdigheden.”  

Kort om Gyrithe Trautner Ulrich

Gyrithe Trautner Ulrich er vicestatsadvokat hos Stats-
advokaten i København ved Anklagemyndigheden. 
Hun har siden 2013 haft ansvaret for tilsynet med 
kvalitet og legalitet i politikredsens straffesagsbe-
handling. Gyrithe har en karriere inden for politi og 
anklagemyndighed, hvor hun har mødt som ankla-
ger i straffesager og har tidligere været chefanklager, 
ligesom hun har været konstitueret dommer i Østre 
Landsret. 

I nogle sager findes der imidlertid ikke så-
danne verificerbare beviser; måske har man 
vidner, der har overværet gerningen, men i 
de allersværeste sager har man kun forkla-

ringen fra den mistænkte gerningsmand og 
vidneforklaringen fra den forurettede
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Bliv klædt på til at kunne identificere og håndtere problemstillinger vedrørende er-
statningsansvar for direktion og bestyrelse.

Undervisere: Kolja Staunstrup, advokat og partner hos Kromann Reumert, Lotte Noer, 
advokat og partner hos KLAR Advokater, Niklas Theter, Financial Lines Manager hos 
AIG
Afholdes: D. 13. marts 2023 - Axelborg, København

Dette kursus giver dig praktiske værktøjer og brugbar indsigt i, hvordan du håndterer 
vanskelige samtaler og målretter din kommunikation.

Undervisere: Marika Tingleff, organisationspsykolog hos Marika Tingleff, Mikkel 
Gudsøe, direktør og indehaver af Negotiation Institute ApS og Honorary Associate 
Professor - Negotiation, Aarhus Universitet
Afholdes: D. 27. marts 2023 - Axelborg, København

Populært: Ledelsesansvar i praksis

Populært: Konfliktløsning og kommunikation - de svære samtaler

Lektioner

juc.dk/
LEDA

7

Lektioner

juc.dk/
KONFL

8

Kurser i ledelse, kommunikation, 
forhandling og personlig udvikling

Få indsigt i Advokatsamfundets nye vejledning om advokatundersøgelser samt ind-
blik i bl.a. processuelle regler og hvilke forhold der er egnede til en undersøgelse.

Underviser: Rikke Søgaard Berth, advokat og partner hos Horten
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Advokatundersøgelser

Lektioner

juc.dk/
UNDERSØG

7

This course gives you tools for providing more client value at better predictable costs 
and for working more efficiently.

Teacher: Marion Ehmann, Partner at Venturis Consulting Group, Member of the Ger-
man Bar, LL.M, ICF-certified coach and Certified Legal Project Practitioner
Time and place: 7th of March 2023 - Axelborg, Copenhagen

Popular: Legal Project Management

Lessons

juc.dk/
LPM

8
Lessons

Formålet med dette kursus er at komme rundt om de væsentligste temaer, når en 
organisation skal forebygge og håndtere anklager om sexisme eller anden lignende 
adfærd.

Underviser: Morten Langer, advokat og partner hos Accura Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 7. marts 2023 - Axelborg, København

Håndtering af sexismesager

Lektioner

4 juc.dk/
SEXISME

Kurser i miljø-, energi- og landbrugsret

Dette kursus giver dig konkrete værktøjer til forbedre din præstation i forhandlingssi-
tuationer. Fokus på kurset vil ligge på  kropssproget -  et sprog alle taler, men som de 
færreste aktivt styrer.

Underviser: Mikkel Gudsøe, direktør og indehaver af Negotiation Institute ApS og 
Honorary Associate Professor - Negotiation, Aarhus Universitet
Afholdes:  D. 23. november 2022 - Axelborg, København

Professionel forhandling - Advanced

Lektioner

juc.dk/
PROFAD

8

Få grundlæggende redskaber i taktisk elicitation og bliv bekendt med, hvor, hvorfor og 
hvordan du kan bruge elicitation effektivt. 

Undervisere: Jasper Frost, ekspert i elicitation- og adfærdsanalyse hos ALPHA Intelli-
gence Group, Josefine Wiinberg, direktør og underviser hos ALPHA Intelligence Group
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Taktisk elicitation

Lektioner

juc.dk/
TAKEL

7

Akademiet vil på et højt fagligt niveau, behandle aktuelle temer og problemstillinger, 
hvor der er særlige udfordringer med en tinglysningsekspedition og med tinglysning 
vedr. erhvervsejendomme og landbrug. 

Undervisere: Brian Pedersen Veie, sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør 
for Fuldmægtigen, Ellen Marie Kaae, ansvarlig leder på tingbladet.dk
Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Digitalt tinglysningsakademi - for landbrug eller erhverv

Lektioner
juc.dk/
DDTLE

12

På dette kursus i ekspropriation får du bl.a. viden om de grundlæggende betingelser, 
de seneste lovændringer samt helt styr på de forskellige regler.  

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens
Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet 
Afholdes: D. 16. november 2022 - Axelborg, København

Ekspropriation

Lektioner
juc.dk/

EKSP22
7

https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/konfliktlosning-og-kommunikation-de-svaere-samtaler
https://juc.dk/produkter/ledelsesansvar-i-praksis
https://juc.dk/produkter/konfliktlosning-og-kommunikation-de-svaere-samtaler
https://juc.dk/produkter/advokatundersogelser
https://juc.dk/produkter/advokatundersogelser
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/legal-project-management
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/handtering-af-sexismesager
https://juc.dk/produkter/professionel-forhandling-advanced
https://juc.dk/produkter/professionel-forhandling-advanced
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/digitalt-tinglysningsakademi-for-landbrug-og-erhverv
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
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Formålet med dette kursus er at give en indføring i de centrale og praktisk vigtigste 
miljøregler, og disses indbyrdes samspil.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr. Jur. på Københavns Universitet
Afholdes: D. 30. januar 2023- Axelborg, København

Nyhed: Miljøret

Lektioner

juc.dk/
MILRET

7

Dette nye kursus giver dig en grundlæggende forståelse af planloven, dens regulering 
og opdeling af arealer i Danmark, samt øvrige centrale planretlige problemstillinger. 

Undervisere: Marcus Elskær Mollerup, advokat hos Plesner
Afholdes: D. 15. november 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Introduktion til planret

Lektioner

juc.dk/
INTPLAN

7

Få en solid indføring i taksonomiforordningens opbygning og compliancekrav samt 
inspiration til, hvordan indholdet kan anvendes som et værditilbud i din organisation.

Underviser: Line Berg Madsen, advokat og partner hos Poul Schmith/Kammeradvo-
katen
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Taksonomiforordningen

Lektioner

juc.dk/
TAKSO

7

Bliv klogere på nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det 
lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr.jur. på Københavns Universitet 
Afholdes: D. 6. marts 2023 - Axelborg, København

Gæsteprincippet

Lektioner
juc.dk/
GÆST

7

Få et dybdegående indblik i hele ekspropriationsprocessen samt taksationsprocessen i 
statslige, hhv, kommunale, ekspropriationssager. 

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Frederik Waage, 
dr.jur., LL.M., professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt 
konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
Afholdes: D. 2. februar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/
EKS

7

Kurser i miljø-, energi-  
og landbrugsret

Undervisere:

Certificiering giver dig værktøjer, tjeklister, praktiske cases og opdateret viden 
om den praktiske håndtering af byggemæssige problemstillinger inden for AB 
18-systemet.

Pedram Moghaddam
Advokat og partner hos 
Lundgrens

Henrik Fausing
Fhv. Projektdirektør i Juridisk 
Afdeling i Dansk Byggeri og 
medlem af AB-udvalget

Preben Dahl
Chefjurist hos Danske 
Arkitektvirksomheder og 
medlem af AB-udvalget 39

AB 18-certificering
En certificering i entrepriseret målrettet 
bygge- og anlægsbranchens behov

Certificeringen begynder i marts 2023

https://juc.dk/produkter/miljoret
https://juc.dk/produkter/miljoret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/taksonomiforordningen
https://juc.dk/produkter/taksonomiforordningen
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
http://juc.dk/cab18for
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Kurser i offentlig ret, 
kommunalret og forvaltningsret

Kurset gennemgår bl.a. EU-retlige muligheder og begrænsninger for, at anvende ar-
bejdsklausuler i offentlige kontrakter. Der vil være fokus på udformning, administrati-
on og sanktioner. 

Underviser: Henrik Karl Nielsen, advokat hos Koch/Christensen Advokatfirma
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Arbejdsklausuler i offentlige kontrakter

Lektioner

juc.dk/
ARBOFF

7

På dette kursus i ekspropriation får du bl.a. viden om de grundlæggende betingelser, 
de seneste lovændringer samt helt styr på de forskellige regler.  

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens
Peter Pagh, professor og dr. jur. på Københavns Universitet 
Afholdes: D. 16. november 2022 - Axelborg, København

Ekspropriation 2022

Lektioner
juc.dk/

EKSP22
7

Få et dybdegående indblik i hele ekspropriationsprocessen samt taksationsprocessen i 
statslige, hhv, kommunale, ekspropriationssager. 

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Frederik Waage, 
dr.jur., LL.M., professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt 
konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
Afholdes: D. 2. februar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/
EKS

7

Bliv klogere på nyere retspraksis om grundejere og ledningsejeres retsstilling efter det 
lovfastsatte og deklaratoriske gæsteprincip.

Underviser: Peter Pagh, professor og dr.jur. på Københavns Universitet 
Afholdes: D. 6. marts 2023 - Axelborg, København

Gæsteprincippet

Lektioner
juc.dk/
GÆST

7

Dette nye kursus giver dig en grundlæggende forståelse af planloven, dens regulering 
og opdeling af arealer i Danmark, samt øvrige centrale planretlige problemstillinger. 

Underviser: Marcus Elskær Mollerup, advokat hos Plesner
Afholdes: D. 15. november 2023- Axelborg, København

Nyhed: Introduktion til planret

Lektioner

juc.dk/
INTPLAN

7

På dette kursus får du praktiske redskaber til, hvordan kommuner, borgere og virk-
somheder skal forstå nogle af de mest grundlæggende regler i privatvejsloven, som 
ofte giver anledning til diskussioner og tvister. 

Underviser: Louise Heilberg, Managing Associate i Bech-Bruun
Afholdes: D. 13. marts 2023 - Axelborg, København

Formålet på dette kursus er, at du får styr på de relevante og omfattende regler bl.a. i 
sundhedsloven, psykiatriloven og tvangsbehandlingsloven.

Underviser: Finn Kittelmann, parnter hos Nordic Consulting Group A/S
Afholdes: D. 17. november 2022 - Axelborg, København

Nyhed: Private fællesveje i praksis

Nyhed: Sundhedsret

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
FÆLLESVEJ

juc.dk/
SUND

7

7

Formålet med dette kursus er at give dig indsigt i samt færdigheder til at anvende 
grundlæggende regler og principper i forbindelse med udarbejdelse af bekendtgørel-
ser og andre administrative forskrifter.

Underviser: Christian Østrup, teamleder og chefkonsulent i Miljøministeriet
Afholdes: D. 1. marts 2023 - Axelborg, København

Sådan udarbejder du bekendtgørelser og andre administrative forskrifter

Lektioner

juc.dk/
SAABE

7

På dette kursus får du et grundlæggende kendskab til lovskrivning og lovprocessen i 
ministerierne, regeringen og Folketinget.

Underviser: Christian Østrup, teamleder og chefkonsulent i Miljøministeriet
Afholdes:  D. 11. januar 2023 - Axelborg, København

Sådan udarbejder du lovforslag

Lektioner

juc.dk/
LOV

7

Kurser i persondata,- 
databeskyttelses- og IT-ret

På dette kursus får du indsigt i bl.a. regulatoriske krav for brug af sundhedsdata. Du får 
også en gennemgang af de særlige regler, der skal beskytte patienters retsstilling. 

Underviser: Egil Husum, senioradvokat hos Bech-Bruun
Afholdes:  D. 6. marts 2023 - Axelborg, København

Brug af sundhedsdata og GDPR

Lektioner

juc.dk/
SUNDGDPR

7

https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/arbejdsklausuler-i-offentlige-kontrakter
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/ekspropriation
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/gaesteprincippet
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/produkter/introduktion-til-planret
https://juc.dk/F%C3%86LLESVEJ
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
https://juc.dk/F%C3%86LLESVEJ
https://juc.dk/produkter/sundhedsret
http://ministrative-forskrifter
http://ministrative-forskrifter
https://juc.dk/produkter/sadan-udarbejder-du-lovforslag
https://juc.dk/produkter/sadan-udarbejder-du-lovforslag
https://juc.dk/produkter/brug-af-sundhedsdata-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/brug-af-sundhedsdata-og-gdpr
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Dette kursus har bl.a. til formål at bygge bro mellem jurister og teknikere, og sikre at de 
to parter i højere grad kan forstå hinandens overvejelser, bevæggrunde og argumenta-
tion. 

Undervisere: Henning Mortensen, CISO/CPO hos Brdr. A&O Johansen og formand for 
Rådet for Digital Sikkerhed, Thomas Kristmar, Director og Cyber Security Advisor hos 
PwC
Afholdes: D. 8. marts 2022 - Axelborg, København

Cybersikkerhed og GDPR

Lektioner

juc.dk/
CGDPR

7

Få ny inspiration samt værktøjer til at udføre kontroller af din organisations                   
databehandlere.

Underviser: Mikkel Chislett, Legal and Compliance Expert hos Chislett Compliance
Afholdes: D. 21. november 2022 - Axelborg, København

Kontrol af databehandlere

Lektioner

juc.dk/
DATABE

4

Kurser i persondata-, 
databeskyttelses- og IT-ret

Dette kursus giver dig et overblik over reglerne om beskatningen af afdøde, dødsboer 
og lodtagere ægtefæller i boet

Underviser: Helle Larsen, advokat og ejer af Advokathuset Helle Larsen
Afholdes: D. 31. januar 2023 - Axelborg, København

Dødsbobeskatning

Lektioner

juc.dk/
DOEDSBOSKAT

7
7

Du får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde 
giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger hånd-
teres.

Undervisere: Johan Weihe, advokat og partner hos Bech-Bruun, Niklas Bjerggaard 
Andersen, partner i Deloitte Tax & Legal
Afholdes: D. 24. februar 2023 - Axelborg, København

Fondsbeskatning - Fokus og faldgruber

Lektioner

juc.dk/
FSKAT

4

Kurser i strafferet og straffeproces

Få en grundig gennemgang af den seneste vidnepsykologiske forskning inden for 
håndteringen af såvel vidner som mistænkte. 

Undervisere: Thomas Skou Roer, specialkonsulent hos Politiskolen, Gyrithe Trautner 
Ulrich, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndigheden
Afholdes: 2. marts 2023 - Axelborg, København
 

Bias og vidneforklaringer i bevisvurdering

Lektioner

juc.dk/
BIAS

7

På dette kursus ridses baggrunden op for ændringen af voldtægtsbestemmelsen og der 
sættes fokus på retspraksis efter ændringen.

Undervisere: Mikael Sjöberg, landsdommer og formand for Dommerforeningen, Gyri-
the Trautner Ulrich, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndig-
heden
Afholdes: D. 23. januar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse for specialister

Lektioner
juc.dk/

SAMSPEC
7

Kom omkring en række topaktuelle forhold inden for forsvareretik samt praksis og 
forhold, man skal være opmærksom på – bl.a. vedrørende salærforhold.

Underviser: Michael Juul Eriksen, forsvarsadvokat og partner i TVC Advokatfirma
Afholdes: D. 24. november 2022 - Axelborg, København

Forsvarerens aktuelle udfordringer

Lektioner

juc.dk/
AKTU

7
7

Få grundlæggende redskaber i taktisk elicitation og bliv bekendt med, hvor, hvorfor og 
hvordan du kan bruge elicitation effektivt. 

Undervisere: Jasper Frost, ekspert i elicitation- og adfærdsanalyse hos ALPHA Intelli-
gence Group, Josefine Wiinberg, direktør og underviser hos ALPHA Intelligence Group
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København
 

Nyhed: Taktisk elicitation

Lektioner

juc.dk/
TAKEL

7

Kurser i voldgiftsret, 
procesret og procedure

På dette kursus ridses baggrunden op for ændringen af voldtægtsbestemmelsen og der 
sættes fokus på retspraksis efter ændringen.

Undervisere: Mikael Sjöberg, landsdommer og formand for Dommerforeningen, Gyri-
the Trautner Ulrich, vicestatsadvokat hos Statsadvokaten i København, Anklagemyndig-
heden
Afholdes: D. 23. januar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Den samtykkebaserede voldtægtsbestemmelse for specialister

Lektioner
juc.dk/

SAMSPEC
7

Få et dybdegående indblik i hele ekspropriationsprocessen samt taksationsprocessen i 
statslige, hhv, kommunale, ekspropriationssager. 

Undervisere: Håkun Djurhuus, advokat og partner hos Lundgrens, Frederik Waage, 
dr.jur., LL.M., professor i forvaltnings- og forfatningsret ved Syddansk Universitet samt 
konstitueret landsdommer ved Østre Landsret
Afholdes: D. 2. februar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Ekspropriationsproces

Lektioner

juc.dk/
EKS

7

https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/cybersikkerhed-og-gdpr
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
https://juc.dk/produkter/kontrol-af-databehandlere
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/bias-og-vidneforklaringer-i-bevisvurdering
https://juc.dk/produkter/bias-og-vidneforklaringer-i-bevisvurdering
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/forsvarerens-aktuelle-udfordringer
https://juc.dk/produkter/forsvarerens-aktuelle-udfordringer
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/taktisk-elicitation
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/den-samtykkebaserede-voldtaegtsbestemmelse-for-specialister
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
https://juc.dk/produkter/ekspropriationsproces
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På dette kursus får du en introduktion til området, som giver dig indsigt i begrebet og 
klæder dig på, når du får behov for at undersøge muligheden for eller arbejde med 
ekstern procesfinansiering.

Underviser: Dan Terkildsen, advokat og partner hos Lundgrens
Afholdes: 30. november 2022 - Axelborg, København

Procesfinansiering

Lektioner

juc.dk/
PROCES

4

På dette kursus får du indsigt og viden til juridisk og praktisk at rådgive samt vejlede 
parterne i at finde løsninger i en entreprisetvist - herunder reglerne i ABR18, ABT18 og 
AB18.

Underviser: Torben Steffensen, fagkonsulent hos Gjensidige
Afholdes: D. 6. februar 2023 - Axelborg, København

Entreprisetvister - Løsning uden voldgift

Lektioner
juc.dk/
TVIST

7

Få en introduktion til de særlige aspekter, der gør sig gældende for internationale 
voldgiftssager, og fokuserer herefter på centrale muligheder og faldgruber.

Undervisere: Morten Frank, Managing Counsel hos Gorrissen Federspiel, Daniel Haue 
Jakobsson, advokat og associeret partner hos Accura Advokatpartnerselskab
Afholdes: D. 1. ferbuar 2023 - Axelborg, København

Nyhed: Internationale voldgiftssager

Lektioner

juc.dk/
INTERVOL

4

På dette kursus får du en introduktion til de særlige forhold, der ofte gør sig gældende 
ved M&A-tvister.

Undervisere: Jacob Møller Dirken, advokat og partner hos Accura Advokatpartnersel-
skab, Daniel Haue Jakobsen, advokat og associeret partner hos Accura Advokatpart-
nerselskab
Afholdes: D. 22. marts 2023 - Axelborg, København

Populært: M&A-tvister

Lektioner

juc.dk/
M&A

4

Kurser transport, søret og shipping

Dette kursus giver dig et overblik over sanktionslandskabet, som det ser ud, når kur-
set bliver afholdt, så du bliver helt opdateret om den seneste udvikling på området, 
samt hvilke konsekvenser det har, for forskellige typer virksomheder. 

Underviser: Laura Nelson Marusic, senioradvokat hos Kromann Reumert
Afholdes: D. 23. marts 2023 - Axelborg, København

Sanktioner

Lektioner
juc.dk/
SANK

4

Ifølge Håkun Djurhuus, der er en af de førende 
eksperter inden for miljøretten, er ekspropria-
tion et stort og alvorligt område, fordi det er et 
indgreb i private personers private ejendom. 
Dette indgreb bliver endnu værre, når man, 
som vi ser det nu, har alt for lange sagsbehand-
lingstider ved domstolene. Dette kan have fa-
tale konsekvenser for de involverede parter, og 
vi har talt med Håkun om, hvilke emner man 
skal være særligt opmærksom på for tiden.

Miljørettens udvikling og udfordringer
Da Håkun Djurhuus startede op med miljøret i starten af 
1990’erne, var begrebet dårligt nok opfundet – det var 
noget helt nyt og et urørt område. I 1993 blev der nedsat 
et miljøretsudvalg i advokatsamfundet, hvor Håkun var 
medlem, og efterfølgende kom der også et dansk selskab 
for miljøret og danske miljøretsadvokater samt mange 
andre organisationer, som Håkun også var en del af. Miljøret 
er altså med tiden blevet et stort område, som mange kaster 
fokus på, og det fylder meget ved domstolene. Dette er en 
tendens, der løbende tager til. 

En af de nye udfordringer, der fylder meget i miljøretten, er 
emner inden for ”Natura 2000”, hvor sagerne kan ende nede 
ved EU og blive en lang proces, hvis man i Danmark ikke 
lever op til de nye krav. 

Håkun fremhæver to sager inden for Natura 2000, som har 
fyldt meget det seneste år. Det drejer sig om to parallelle sa-
ger, hvor den første var en sag ude på Amager Fælled, hvor 
han repræsenterede bygherrerne. Den anden sag handlede 
om en stor vindmøllepark i Nordjylland. Vindmølleparkens 
opførelse var truet af en kongeørn, som var blevet reddet 
et par kilometer væk, og det brugte klagerne til at ville 
forhindre byggeriet af vindmølleparken. ”I sådan en sag må 
man tage stærke midler i brug, så vi fandt nogle svenske 
og skotske studier, der viste, at kilometerafstanden ikke var 
noget problem – og så blev sagen vundet”, fortæller Håkun.

Ekspropriation – et alvorligt indgreb
Håkun Djurhuus har stor erfaring med ekspropriationsområ-
det, og vi spurgte ham derfor om, hvorfor ekspropriation ses 
som et yderst alvorligt indgreb. 

Ekspropriation – 
Miljørettens alvor

Kort om Håkun Djurhuus 
Håkun Djurhuus er advokat og partner i Lundgrens. 
Han har i de sidste knap 30 år beskæftiget sig med 
miljøret, offentlig ret og har også stor erfaring som 
procedureadvokat. Håkun Djurhuus’ procedureak-
tiviteter tæller 26 sager for Højesteret, og hele 132 
gange har han ført sager i Voldgiftsnævnet.

Kurser i voldgiftsret, 
procesret og procedure

https://juc.dk/produkter/procesfinansiering
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/entreprisetvister-losning-uden-voldgift
https://juc.dk/produkter/internationale-voldgiftssager
https://juc.dk/produkter/internationale-voldgiftssager
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/manda-tvister
https://juc.dk/produkter/sanktioner
https://juc.dk/produkter/sanktioner
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Men netop fordi det er så alvorligt og vidtgående, er det 
også beskyttet på grundlovsniveau – mere præcist værnet 
af en bestemmelse i grundlovens §73. Det vil sige, at man er 
på et meget højt niveau, når der kommer prøvelser, og hvad 
der skal til for at gøre det; der skal meget til, før man må 
ekspropriere, heldigvis.

Når man beskæftiger sig med ekspropriation, er man inde 
på et område, hvor det drejer sig om at gøre indgreb i den 
private ejendomsret, og det er aldeles omfattende. Derfor 
er det uhyre vigtigt, at man ved, hvordan ekspropriation 
fungerer, og hvordan man kan forhindre ekspropriation, 
erstatninger osv.  

Passion, sagsførelse og optimering
Håkuns begejstring for sagsførelse ligger hovedsagelig i, at 
der altid kommer et klart faktum: ”Ved en retssag kommer 
der altid en konklusion. Den kan være negativ og svide, 
men der kan også komme en positiv konklusion. Nogle 
gange kan den også være grumset, men der kommer altid et 
resultat, og det kan jeg godt lide.” Det psykologiske spil med 
at få vidner til at komme med de bedst mulige udsagn på 
de bedst mulige måder og tilrettelægge hele bevisførelsen 
er Håkun vældig passioneret omkring, og selve proceduren, 
hvor man så samler det faktuelle og de juridiske betingelser, 
finder han interessant. Håkun uddyber med at sige, at hvis 
det hele passer sammen, så får man som regel det udfald, 
man ønsker.

Håkun understreger, at det er nødvendigt og samtidig ret fa-
scinerende hele tiden at optimere sig selv som proceduread-
vokat, og hans utallige sager har været voldsomt berigende 
for ham. 

Man kommer længst med ærlighed 
Ifølge Håkun er det etiske aspekt vigtigt at have for øje, når 
man fører sager. Man skal være ærlig og fortælle folk, der 
fører en retssag selv og ikke er en organisation eller virksom-
hed, men almindelige mennesker, hvor lang en kamp det 
kan blive, og hvor vanskeligt det kan være. Man skal give 
dem indsigt i, hvor mange instanser man skal igennem, så 
de gør sig det klart, før de klager. Man skal også tale med 
dem om, om de har udsigt til at vinde deres klagesag.

”Jeg er tilhænger af, at man altid er ærlig over for klienter, 
for jeg tror på, at man kommer længst med ærlighed. Så jeg 
rådgiver med devisen ’hvis jeg sad i din stol, hvad ville jeg så 
gøre?’”. Folk skal have at vide, om det er en håbløs sag, eller 
om de har en chance for at vinde. Håkun understreger, at 

det er opslidende for almindelige mennesker at have sager 
kørende; nogle tænker ikke på andet og bliver helt betaget 
af det, og nogle går helt ned af det. Så om der er risiko for at 
tabe en sag, skal de vide fra start. 

Det vigtigste at have for øje for tiden
Vi er nysgerrige efter, hvad man skal have for øje for tiden, så 
når vi har en erfaren advokat som Håkun Djurhuus i stolen, 
spørger vi selvfølgelig om, hvad han mener, kræver større 
bevågenhed for tiden. Han nævner, at offentligretlige tvister 
er noget, man ser mere og mere. Håkun tror, at området 
kommer til at vokse meget i omfang, fordi folk ikke finder sig 
i lige så meget som førhen. Især konkurskarantænesager er 
et voksende retsområde. Et eksempel er, at de, der har kørt 
en virksomhed i sænk, kan have opført sig så uansvarligt, at 
de i en periode bliver forbudt at drive virksomhed – så man 
slår hårdere ned på bl.a. dårlig moral. Håkun fortæller også, 
at klagelysten er blevet større, og at den voksende klagelyst 
ses på mange områder. 

Den øgede klagelyst nævnes på flere områder end blot 
miljøretten, som er Håkuns primære. Både Lotte Noer fra 
KLAR Advokater, Kolja Staunstrup fra Kromann Reumert og 
konstitueret landsdommer Frederik Waage har bidt mærke i 
denne tendens. 

Håkun Djurhuus mener, at det kan skyldes nogle redskaber, 
som egentlig altid har været der, men som måske er blevet 
mere tilgængelige. Mennesker i dag har typisk en rets-
hjælpsforsikring, der vil dække en del af omkostningerne af 
et bestemt beløb, og så er der mange, der søger fri proces 
– det er typisk i offentligretlige sager, hvor der er noget 
principielt på spil. Her søger man i procesbevillingsnævnet, 
og hvis det siger ja til sagen, går det ind og finansierer for de 
mennesker, der kører den. 

Kigger man på miljøretssagerne, mener Håkun, at menne-
sker er blevet mere klageparate. Det vil sige, at hvis nogen 
f.eks. vil lave et stort byggeri i nærheden af personer eller 
bruge en virksomhed i nærheden af dem, så vil folk typisk 
protestere, og der er langt flere protester nu, end der var 
i gamle dage. Håkun fortæller også, at de, som går ind i 
klagesagerne, er meget velorganiserede. Disse forløb kan 
udvikle sig til retssager og her har man et system, hvor det i 
vid udstrækning er gratis at klage, og sagerne kan tage lang 
tid at behandle samt blive udskudt i adskillige år.

Om det er folks velstand, eller om det skyldes, at folk er ble-
vet mere kritiske over for myndighederne, kan Håkun ikke 
sige. Men han understreger, at det er blevet nemmere for 
folk at køre en sag, og siger: ”Jeg tror, at klagelysten har fået 
næring af, at det i virkeligheden er så nemt at sætte en pind 
i hjulet for ting, man ikke ønsker.” Der er sket en vækst i de 
her retssager, og domstolene er oppe på nogle meget store 
forsinkelser. Der kan gå år, før en sag kommer for retten, og 
Håkun understreger, at det er et voldsomt problem både 
for advokater og parter og for domstolene selv, og at det 
desværre er et spørgsmål om ressourcer. 

Den lange ventetid ved domstolene kan være fatal
Det ses desværre mere og mere, at der opstår lang ventetid 
ved domstolene. Ventetiden har klart stor betydning for 

Det indgreb, hvor man eksproprierer 
folks ejendom, kan være lige så bela-

stende som at komme i fængsel. Altså er 
det nærmest kun en fængselsstraf, der 
er værre end en ekspropriation, hvor 

man tager folks ejendomme

Håkun Djurhuus
Advokat og partner hos Lundgrens

Vi spurgte Håkun om, hvad man som kursist på hans kurser kan tage med sig hjem. Til det svarede han, at man får en 
grundig indføring i ekspropriation fra A til Z samt værktøjer til at kunne arbejde grundigt med ekspropriation. Man 
får en masse materiale med hjem og unik indsigt i domme og afgørelser. Derudover får man juridisk litteratur og selv-
følgelig ”al den viden, vi banker ind i hovedet på dem”. 

Ekspropriation, kursus hos JUC d. 16. november 2022 
Ekspropriationsproces, kursus hos JUC d. 2. februar 2023
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sagernes udfald, for jo længere tid der går, jo mere glemmer 
vidnerne. Man kan selvfølgelig løbende have samtaler og 
tage referater af vidneudsagn, men alligevel bliver det svæ-
rere, og det bliver også psykisk hårdere for de involverede 
parter, siger Håkun og uddyber: ”Almindelige mennesker, 
der fører retssag, bliver ofte meget mere berørte af proces-
sen, og det kan opsluge hele deres tilværelse i en grad, hvor 
de kan få en lidt syg tilgang til den proces, de er i.” På ekspro-
priationsområdet kan der være eksempler på folk, som skal 
gå fra hus og hjem, fordi der skal bygges en stor motorvej 
eller en skydeklub lige ved siden af, og det kan have fatale 
konsekvenser for privatpersoner. 

Håkun var formand for regeringens ekspropriationsudvalg, 
hvor de lavede en betænkning tilbage i 2018, og som nævnt 
tidligere er ekspropriation nok det mest vidtgående, man 
kan foretage sig over for et andet menneske. ”Man tager 
deres ejendom og gør indgriben i deres private ejendoms-
ret, så giver man dem en erstatning, som de udsatte typisk 
ikke synes, dækker tabet.” Disse sager har Håkun haft mange 
af, selvfølgelig også i forbindelse med sit formandskab for 
ekspropriationsudvalget. ”De sager piner virkelig, og jeg har 
faktisk haft en sag, hvor der var selvmord involveret, fordi 
personen ikke kunne holde til den uvished, som var forbun-
det med ekspropriationen, og jo længere tid der går, desto 
værre bliver det for nogle mennesker.”  

Håkun plejer at sige, at tid er retssikkerhed, især i mange af 
sagerne om ekspropriation. Jo længere tid der går, jo mindre 
retssikkerhed.

Det er derfor svært for advokaten i sager med lang ventetid, 
for beviset vil svækkes, jo længere tid der går. Det kan også 
være, at der kommer nye oplysninger frem i sagen i denne 
mellemperiode, men alt andet lige vil et meget langt tidsfor-
løb gøre det sværere at vinde en sag. 
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På den årlige fondskonference vil der være vidensdeling, erfaringsudveksling og inspi-
ration fra de mest toneangivende fonde, forskere og myndigheder. 

Undervisere: Oplægsholdere offentliggøres løbende

Afholdes: D.  2. marts 2023 - Copenhagen Marriott Hotel

Konferencen adresserer faglige problemstillinger og udfordringer, herunder vigtige 
juridiske opdatering og ny retspraksis, digitale platforme til registreringer mv.

Undervisere: 
Brian Pedersen Veie, Sekretariatschef i Tinglysningsretten og redaktør for                   
Fuldmægtigen, Michael Groser, Foredragsholder, underviser og forfatter, Brian 
Nygaard Oswald, Cand.jur og professionel foredragsholder, Gunvor Sundgaard Happe, 
Advokat (L) og partner hos Sundgaard Advokater, Danni Liljekrans, Feedbacknørd og 
partner hos Feedwork, Lars Bunch, Advokat og partner hos Plesner, Jon Kjær Nielsen, 
Foredragsholder, ledelsesrådgiver, forfatter og ekspert i arbejdsglæde, Manuela 
Munkholm, HR Chef i Dahl Advokater, Daiga Grunte-Sonne, Director og advokat hos 
Kromann Reumert
Afholdes: D. 29. november 2022 - Copenhagen Marriott Hotel

Fondskonferencen 2023

Konference for advokatsekretærer, paralegals og PA’er

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
FONDE2023

juc.dk/
SEKPA

7

7

Konferencer

Kurser i skatter og afgifter

Undervisere:

På akademiet bevæger du dig blandt erfarne aktører, som behandler aktuelle temaer 
og problemstillinger inden for digital tinglysning. Du opnår indsigt til at kunne omsætte 
den nye viden og erfaring i dit daglige virke.

Brian Pedersen Veie
Sekretariatschef i Tinglysningsretten 
og redaktør for Fuldmægtigen

Medunderviser
Specialisten på det enkelte møde 
afhænger af mødets emne
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Det digitale 
tinglysningsakademi
Et forum som behandler aktuelle temaer og 
problemstillinger inden for digital tinglysning 

Akademiet starter i marts 2023

Dette kursus giver dig et overblik over reglerne om beskatningen af afdøde, dødsboer 
og lodtagere ægtefæller i boet.

Underviser: Helle Larsen, advokat og ejer af Advokathuset Helle Larsen
Afholdes: D. 31. januar 2023 - Axelborg, København

Dødsbobeskatning

Lektioner

juc.dk/
DOEDSBOSKAT

7

Du får et systematisk overblik over de særlige skatteretlige overvejelser, som fonde 
giver anledning til. Du får også sat fokus på, hvordan de typiske problemstillinger 
håndteres.

Undervisere: Johan Weihe, advokat og partner hos Bech-Bruun, Niklas Bjerggaard 
Andersen, partner i Deloitte Tax & Legal
Afholdes: D. 24. februar 2023 - Axelborg, København

Fondsbeskatning - fokus og faldgruber

Lektioner

juc.dk/
FSKAT

4

https://juc.dk/produkter/fondskonferencen
https://juc.dk/produkter/konference-for-advokatsekretaerer-paralegals-og-paer
https://juc.dk/produkter/fondskonferencen
https://juc.dk/produkter/konference-for-advokatsekretaerer-paralegals-og-paer
http://juc.dk/ddt23
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/dodsbobeskatning
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
https://juc.dk/produkter/fondsbeskatning-fokus-og-faldgruber
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På AB 18-certificeringen får du solid all-round viden inden for AB-systemet og bliver 
certificeret i entrepriseret – efter det nye AB system. 

Undervisere: Pedram Moghaddam, advokat og partner hos Lundgrens, Hen-
rik Fausing, Fhv. projektdirektør i Juridisk Afdeling i Dansk Byggeri og medlem af 
AB-udvalget, Preben Dahl, chefjurist hos Danske Arkitektvirksomheder og medlem af 
AB-udvalget

Afholdes: Flere datoer 2022 - Axelborg, København

Med denne certificering bliver du i stand til at lede udviklingen eller opdatering af en 
organisations complianceprogram eller være ansvarlig for en intern undersøgelse.

Undervisere: Casper Venbjerg Hansen, Chief Risk & Compliance Officer i Ambu, SVP, 
People & Compliance hos BWSC, Natascha Linn Felix er SVP, People & Complaince 
i BWSC, Burmaister & Wain Scandinavian Contractor, Tormod Tingstad, Advokat og 
partner i Elden Advokatfirma, Hans Jakob Folker, Advokat og partner hos Kromann Re-
umert, Thomas Etter, Head of Compliance & Data Protection i Hempel, Frank Wagner
Investigation & Compliance officer i Danske Bank

Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

Denne certificering giver dig en indføring i konfliktforståelse, mæglingsteori og 
praksis gør dig i stand til at håndtere konflikter som mediator, men også giver dig 
værktøjer som leder eller rådgiver.

Undervisere: Benjamin Lundström, advokat og partner hos Sirius Advokater, Mie 
Marcussen, mediator hos Marcussen & Company

Afholdes: Flere datoer - Axelborg, København

AB 18-certificering

Nyhed: Certificering i compliance

Nyhed: Certificering i mediation

Lektioner

Lektioner

Lektioner

juc.dk/
CAB18FOR

juc.dk/
COMUD

juc.dk/
MEDITOTAL

28

35

28

Certificeringer

Her finder du en oversigt over JUC's netværk og netværksledere.
Ring for en uforpligtende samtale på 9393 9313 eller se mere på juc.dk

ALMENE BOLIGER
Birthe Houlind
Bo Schmidt Pedersen
Henrik Meden
Janne Vejlesby

ANSÆTTELSESRET
Morten Langer 
Sophie Becher
 
ARBEJDSMILJØ  
Louise Luxhøi

ARVE- OG
FAMILIEFORMUERET
UDSOLGT
Maryla Rytter Wróblewski
Rasmus Feldthusen
Johan Hartmann Stæger 

ARVE- OG
FAMILIEFORMUERET  (AARHUS) 
Jørgen U. Grønborg
Ulrik Grønborg

BOLIGLEJERET
Michael Bech Jørgensen 

BØRNS RETTIGHEDER
Kristine Schmidt Usterud
Sebrina Vulff Blaaberg

BÆREDYGTIGT BYGGERI 
Peter Andreas Sattrup 
Rikke Bjerregaard Orry

CYBERSIKKERHED 
Henrik Larsen
Jan Kaastrup

COMPLIANCE I DEN FINANSIELLE 
SEKTOR
Heidi Gliese Hylleborg
Michael Randrup

DIGITALT BYGGERI
Thomas Graabæk
Birgit Skanderup

ENTREPRISE OG BYGGERI 
UDSOLGT 
Kasper Mortensen
Simon Heising
Niels Søby
Jens Hjortskov
Lene Ahlmann-Ohlsen

ENTREPRISE OG BYGGERI
(AARHUS)  
Lene Ahlmann-Ohlsen
Michael Melchior
Henrik Vind Hansen

Kristian Skovgaard Larsen

ERHVERVSDRIVENDE FONDE
Søren Lindblad-Clausen
Kristoffer Hemmingsen
Johan Weihe

ERHVERVSLEJERET  
FÅ PLADSER 
Leif Djuurhus
Jeppe Holt

ERSTATNING, ANSVAR OG 
FORSIKRING 
Søren Lundsgaard
Anne Buhl Bjelke
Niklas Theter

FAST EJENDOM
Henrik Høpner

GRAVEARBEJDER OG 
LEDNINGSSKADER 
FÅ PLADSER 
John Thorn
Christian Werenberg 
Carina Saxtorph
Simon Heising

INSOLVENSRET (KBH/AAR) 
UDSOLGT
Carsten Ceutz
Kim Sommer Jensen

INTERNATIONAL IPR 
Karin Nordstrom Dyvelkov 
Morten Bull
Jens Asbjørn Andersson

IT KONTRAKTER
Nicolai Dragsted
Ulrich Ramm
 
KØB & SALG AF UDVIKLINGS- OG 
INVESTERINGSEJENDOMME  
UDSOLGT
Luise Christensen
Lars Blaabjerg Christensen

MARKEDSFØRINGSRET
Heidi Lindberg Andersen

M&A NYHED
Lars Stoltze 
Peter Mahrt

MILJØRET
Håkun Djurhuus
Mette Hee Christensen

OFFENTLIG RET, KOMMUNALRET OG 
FORVALTNINGSRET
Anders Valentiner-Branth
Jens Møller

PERSONDATA (AARHUS)
Ken Graversen
Camilla Sand Fink

OFFENTLIG GDPR-RISICI OG 
INFORMATIONSSIKKERHED
Jakob Lundsager
Cecile Christensen

PERSONDATARET  
Tanja Blichfeldt Johnsen
Pia Kirstine Voldmester

PERSONSKADE
Malou Ehmer

PROCEDURE OG PROCESRET 
John Larsen
Lars Lindencrone Petersen

RÅDGIVNING OG BYGGERI  
Simon Heising
Kim Olsson
Klaus Rasmussen
Casper Nordby Albertsen

SELSKABSRET 
Søren Friis Hansen
Peer Schaumburg-Müller

STRAFFERET 
Mikael Sjöberg
Gyrithe Ulrich

BÆREDYGTIGHED, STRATEGI & LEDELSE
Claus Stig Pedersen

TREASURY MANAGEMENT
Susanne Friis Skov

UDBUDSRET
Erik Kjær-Hansen
Malene Roose Bagh

VEJE
Christian Just Werenberg
Sarah Jano

VIRKSOMHEDSJURISTER
Mikkel Gudsøe
Anne Baltzer

ØKONOMISK KRIMINALITET
Hans Fogtdal
Gitte Danelund
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Bliv fagligt opdateret i et 

professionelt netværk

https://juc.dk/produkter/ab-18-certificering-alle-4-moduler
https://juc.dk/produkter/ab-18-certificering-alle-4-moduler
http://juc.dk/comud
http://juc.dk/meditotal
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Axelborg  |  Vesterbrogade 4A  |  1620 København V
tlf: 7020 8260  |  juc@juc.dk  |  www.juc.dk  |  cvr: 35391304

Grundkursus i 
selskabsret
Fokus på praktiske udfordringer, problemstillinger, muligheder og 
faldgruber

Oversigt over selskabslovgivningen
Oversigt over selskabsformerne
Kapitalselskaber
Vedtægter, obligatoriske og fakultative bestemmelser samt samspillet med ejeraftaler
Valg af selskabsform
Kort indføring i andre selskabsformer
Kort om selskabsretlige omstruktureringer
Cases med udgangspunkt i praktiske problemstillinger

På to fulde kursusdage får du en solid og opdateret indføring i og et brush-up på selskabsret-
ten med fokus på kapitalselskaber. Efter kurset vil du have en grundlæggende forståelse for 
selskabsretten med afsæt i lovgivningen og teorien men med fokus på praktik, herunder ofte 
forekommende udfordringer, problemstillinger og muligheder.

Emner på kurset er bl.a.: 

Magasinpost SMP
ID nr. 46487
Magasinpost SMP
ID nr. 46487

Kursus d. 29.-30. november 2022


