Actualiteiten Strafrecht:
verweren in het voorbereidend onderzoek
en ter terechtzitting
vernieuwde cursus

Prof. dr. mr. G.G.J. Knoops
│7 december 2018 │ 6 PO NOvA│
€ 375,- │incl. lunch en lesmateriaal │

●
In deze praktijkcursus vertelt één van de meest vooraanstaande
strafrechtjuristen van Nederland over recente ontwikkelingen in
de strafrechtspraktijk. Deze vernieuwde cursus zal de strafpleiter
aan de hand van actuele casusposities meenemen naar en door de
ontwikkelingen op het gebied van de vormverzuimen binnen en
buiten het voorbereidend onderzoek. Praktische toepassing van de
rechtspraak van de Hoge Raad op dit gebied staat centraal. Ook zal
worden ingegaan aan de hand van actuele casusposities op de toepassing in de praktijk van materieelrechtelijke verweren. Hierbij
zal ook worden stilgestaan bij forensisch-technische verweren in
strafzaken. Daarbij wordt gebruik gemaakt van recente ontwikkelingen op forensisch-wetenschappelijk gebied.
Deze cursus is een voortzetting van de cursus strafrecht die Prof.
Knoops de afgelopen jaren voor EduLaw heeft verzorgd. Dit jaar
staan de vormverzuimen binnen het voorbereidend onderzoek en
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ter terechtzitting centraal. Aandacht zal zijn voor actuele rechtspraak m.b.t. strafprocesrecht en de toepassing hiervan in de
strafrechtpraktijk alsmede de vertaalslag naar verdedigingsstrategieën.
●
De cursus wordt verzorgd door prof. dr. mr. G.G.J. Knoops,
advocaat te Amsterdam. Prof. Knoops treedt op in nationale
en internationale strafzaken, o.a. bij de Hoge Raad der Nederlanden, het EHRM in Straatsburg, het International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia en het Internationaal Strafhof te Den Haag. Prof. Knoops is een veelgevraagde spreker in binnen- en buitenland. Van zijn hand verschenen talloze publicaties.
●
Datum en tijdstip: vrijdag 7 december 2018, tussen 10.00-17.30
uur
Cursuslocatie: 4-sterren Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam (op 5 min. loopafstand van
trein/metrostation RAI)
Doelgroep: advocatuur, leden van de rechterlijke macht, OM. Specifieke voorkennis niet vereist
Cursusprijs: € 375,- ex. btw (inclusief lunch en lesmateriaal)

Aanmelden voor de Cursus
Aanmelden kan op verschillende manieren:
via www.edulawopleidingen.nl (‘Menu, Aanmelden’),
per e-mailbericht naar info@edulawopleidingen.nl,
of telefonisch via 06-48415255.
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