AoM Consult AB
Din utbildningskonsult

Familjerätt, sharia och
internationell familjerätt

Datum: 14-20 mars 2015
Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten

Kursen ger kunskaper om islams historia, rättsvetenskap och rättsväsen, behandlar centrala frågor i
den islamiska rättsordningen (sharia), hur dessa kan hanteras i det svenskarättssystemet
regelsystemet samt fördjupande kunskaper i internationell familjerätt. Vi jämför rättsordningarnas
familjerätt samt fördjupande kunskaper i internationell familjerätt. Kursen vänder sig till advokater,
jurister och andra som i sin dagliga verksamhet har att handskas med frågor inom familjerätten.
Målet är att deltagarna ska fördjupa sina kunskaper om internationell familjerätt, svensk familjerätt
och sharia vilket underlättar förståelsen för partner från muslimska länder och hanteringen av denna
typ av ärenden i Sverige.
Kursen leds av:
Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Lunds tingsrätt
Advokaten Johan Sarvik, Malmö
Shariadomaren Hassan Marrmar
Moustafa Hamzi, AoM Consult AB
Dag 1, 15 mars
–
–
–
–

–

Islams historia, den islamiska rättsordningen och rättsvetenskapen
Ingående av äktenskap och äktenskapshinder
Äktenskapskontraktet
Äktenskapets rättsverkningar
Äktenskapsskillnad och bodelning, särskilt om den äktenskapliga garantin Mahr

En jämförelse med motsvarande regler i svenskrätt kommer att göras och i de delar skillnader
föreligger diskuteras hur dessa kan hanteras i den svenska rättsordningen.
För de som önskar avslutar vi dagen med besök på världens största köpcenter, Dubai mall och Burj
Khalifa (förbokning krävs) som är världens högsta byggnad med en höjd på 828 meter och 164
våningar. Fontänen utanför tornet är en konsertshow som i sig är en upplevelse.

Dag 2, 16 mars

Internationell familjerätt:
-

Haagkonventionen, barnbortföranden
Forumshopping och lagvalsfrågor
Äktenskapsförord i ett internationellt perspektiv

För de som önskar besöker vi Dubais inomhus slalombacken som ligger mitt i arabiska öken
där temperaturen kan komma upp till 50 grader. En härlig skidbacke som vi kommer att
besöka och därefter en arabisk middag med levande musik.

Dag 3, 17 mars
Sharia domaren Hassan Marrmar kommer att föreläsa om den islamiska familjerätten. Han kommer
att ge en överblick över de viktigaste delar som styr i de muslimska samhällena.
Sharia domaren Hassan Marrmar kommer att besvara deltagarnas frågor i sharia lagar.
Ökensafari är ett måste när man är i Dubai, därför erbjuder vi för de som önskar och vågar att göra
turen på sanddynerna som är så nervpirrande och adrenalinframkallande. Sedan avslutar vi dagen
med grillbuffé och någon form av underhållning.

Dag 4, 18 mars
–
–
–
–
–

Straffrätt och arvsrätt enligt sharia
Moderna strömningar inom familjerätt (feministisk familjerätt)
Rättsfall
Grupparbete
Avslutande diskussion

Dag 5, 19 mars
Studiebesök vid Dubai allmänna domstol, som är både brottmålsdomstol och statusdomstol.
Deltagarna kommer att mottagas av domaren Mohamad Ben Khaled som kommer att visa
oss runt i domstolen. Deltagarna kommer att ha möjlighet att ställa frågor och diskutera med
domaren.

Boende

Deltagarna kommer att bo på det femstjärniga hotellet Hyatt Regency Dubai beläget i området Deira
nära Naif souk, guldmarknaden och stora moskén samt Dubai museum. Hotellet har utomhuspool,
bubbelpool, spa, fitnessanläggning. Rummen är luftkonditionerade och har TV med satellitkanaler,
minibar samt värdeförvaringsskåp. Badrummen har badkar, badrock, hårtork och gratis
toalettartiklar.

Kursledare:

Moustafa Hamzi

Föreläsare:

Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Lunds tingsrätt
Advokaten Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom och Sarvik AB
Sharia domaren Hassan Marrmar

Flyget avgår från Köpenhamn den 14 mars 2015 kl. 14:00 med Emirates direkt till Dubai och ankomst
i Dubai kl. 23:15. Hemresan avgår Dubai den 20 mars 2014 kl. 08:30 och ankomst i Köpenhamn kl.
12:25.

Flyget avgår från Stockholm (ARN) den 14 mars 2015 kl. 13:30 med Emirates och ankomst i Dubai kl.
22:55. Hemresan avgår Dubai den 20 mars kl. 07:45 och ankomst i Stockholm (ARN) kl. 11:45.

Flyget avgår från Göteborg den 14 mars kl. 12:05 med KLM via Amsterdam och ankomst i Dubai kl.
23:59. Hemresan avgår från Dubai den 20 mars kl. 07:55 och ankomst i Göteborg kl. 16:50.

Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid, kan detta ordnas via oss.

Referenser

1- Advokat Claes Borgström, Stockholm
2- Advokat Thomas Bodström, Stockholm
3- Advokat Magnus Lundh, Malmö.
4- Advokat Eva Lilliesköld, Stockholm.
5- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg.
6- Advokat Susanne Bergmyr, Malmö.
7- Advokat Arne Gustavsson, Kristianstad.
8- Advokat Sophie Palmgren Paulsson, Malmö.
9- Advokat Ingulf Flamborn, Malmö.
10- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda
11- Stan Smith, Prevenio Consulting AB

Plats:

Dubai- Förenade Arab Emirates

Datum:

14- 20 mars 2015

Avresa från:

Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm

Kurslängd:

24 timmar

Kursavgift:

27 900 SEK

Enkelrumstillägg:

3950 SEK

Medresenärer : Pris på förfrågan

I priset ingår: kursavgift, flygbiljett, boende del i dubbelrum, flygplats transfer, frukost och lunch
Eventuella inträdesavgifter och utflykter betalas av deltagaren

Anmälan görs på mail eller via telefon

Med förbehåll för force majeure samt ändring av kursprogrammet

Vid förfrågan kontakta Moustafa Hamzi:

Telefon:

040 6077660

Mobil:

070 3714178

Mail:

info@aomconsult.se
moustafatolk@yahoo.se

Adress:

Möllebogatan 19
212 32 MALMÖ
SWEDEN

