KURSUSPROGRAM
for
Temadag den 11. februar 2010 kl. 10:00–16:00

på First Hotel Grand i Odense
om

Retssikkerhed i miljøretssager
INDLÆG AF:
Peter Pagh, professor, dr. jur., Københavns Universitet
Birgitte Refn Wenzel, advokat, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen og Partnere
Mogens Moe, advokat, Horten
Søren Holm Seerup, dommer, Retten i Lyngby
Kl. 10:00-10:10

Velkomst

Kl. 10:10-11:00

Indledning om retssikkerhed i miljøretssager mod offentlige myndigheder. Hvorledes
er den private part sikret i lovgivningen, og fungerer det i praksis? (Peter Pagh)

Kl. 11:00-11:15

Pause

Kl. 11:15-12:00

Er der særlige retssikkerhedsmæssige problemstillinger eller faldgruber, som man skal være
opmærksom på som advokat for private borgere og virksomheder i miljøretssager? (Birgitte
Refn Wenzel)

Kl. 12:00-12:50

Frokost

Kl. 12:50-13:20

Hvad forventes der af myndigheden og myndighedens advokat i miljøretssager anlagt af
eller mod private borgere eller virksomheder? (Mogens Moe)
Indlægget vil blandt andet omhandle spørgsmål om
bestræbelser på at undgå retssager mod egne borgere
gælder der et objektivitetskrav
civile sagers rolle i håndhævelsen

Kl. 13:20-13:50

Hvordan ser domstolene på spørgsmålet om retssikkerhed i miljøretssager – hvor
dybtgående er prøvelsen af myndighedsafgørelser og tages der særlige hensyn til den
private part? (Søren Holm Seerup)

Kl. 13:50-14:05

Pause

Kl. 14:05-14:50

Paneldebat – med mulighed for uddybende spørgsmål til indlægsholderne og drøftelse af
dagens tema (ved Bestyrelsen)

Kl. 14:50-15:00

Pause

Kl. 15:00-15:50

Praksis siden sidst (Søren Holm Seerup)

Kl. 15:50-16:00

Afrunding og udlevering af kursusbeviser
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Temadag
om

Retssikkerhed i miljøretssager
11. februar 2010 kl. 10:00-16:00
På First Hotel Grand, Jernbanegade 18, 5100 Odense

Tilmeld dig temadagen på denne blanket. Gebyr for deltagelse i temadagen er kr. 550,00 +
moms. Deltagergebyret opkræves ved faktura.
Tilmeldingsfristen er den 1. februar 2010.
Det er bestyrelsens forventning, at kursusprogrammet for foreningens temadag kan tælle med i
den enkelte advokat efteruddannelse med i alt 5 lektioner á 45 minutters varighed. Der vil
derfor blive udstedt kursusbevis til de deltagere, der deltager i hele kurset.
Arrangementet finder sted på First Hotel Grand, Jernbanegade 18 i Odense få hundrede meter
fra Odense Banegård.
For de, der er i bil, skal nævnes, at hotellet har en parkeringsordning med et nærliggende
parkeringshus (50 m fra hotellet), hvor man via hotellet kan købe en 1-dagsparkeringsbillet til
kr. 50,-. Kontakt hotellet for nærmere information.

Send tilmeldingen til Foreningssekretariatet enten på fax: 33 43 70 01 eller pr. e-mail
forening@danskeadvokater.dk

Navn:______________________________

Medlemsnr.:______________

Firma:______________________________

E-mail:___________________

( )

ønsker at deltage i temadagen, kr. 550,00 + moms (sæt kryds)
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