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FEMR-arrangement
Besøg hos EU-Domstolen i Luxembourg
den 13.-14. marts 2018
Vi har fået en enestående mulighed for at invitere foreningens medlemmer til EU-Domstolen i
Luxembourg. Dommer ved Domstolen, Lars Bay Larsen, har tilbudt at følge os gennem en sag,
fortælle os om sager, processer og gode fif til advokaterne, der skal procedere ved Domstolen.
Vi kommer hjem med en unik viden og forståelse af, hvordan processerne i EU-Domstolen
foregår i praksis.
Sagerne bliver berammet med kort varsel – så vi har sat et foreløbigt program sammen, der
ser sådan her ud:
Sag C-149/17: Høring (mundtlig forhandling) i III. Kammer - 5 dommere uden
generaladvokat onsdag den 14/3 2018 kl 09h30. Sagen er medieretsrelateret og vedrører
en bestemmelse i national tysk ret, hvorefter ansvar for uretmæssig fildeling ikke kan eller
bør søges gjort gældende, når den ”anklagede” ikke er den eneste, der har adgang til den IPadresse, som er benyttet (hvor samboende familiemedlemmer, logerende mv. ligeledes har
adgang til netværket). Dir. 2001/29/CE og Dir. 2004/48/CE. Sagen er tysk.
Vi ankommer til Luxembourg tirsdag formiddag, hvorefter der vil være faglig opvarmning til
sagen efterfulgt af middag om aftenen. Onsdag ser vi sagen og mødes til faglig
efterbehandling. Vi er retur i København onsdag aften.
Pris for medlemmer for fly, hotel, morgenmad og middag er DKK 4.500 alt inklusiv.
Turen er pointgivende for mindst 12 lektioner til advokaters efteruddannelse.

tilmelding sker til femr@lassenricard.dk samt ved betaling af ovenstående
beløb til foreningens konto hos Danske Bank reg.nr. 1551 kto.nr. 9688048 senest
mandag den 5.2.2018. Pladserne fordeles efter først-til-mølle princippet, så
Bindende

skynd jer at tilmelde jer.

Med venlig hilsen,
På bestyrelsens vegne,
Malene Ehlers og Maria Fredenslund

