AoM Consult AB
Din utbildningskonsult

Förhörs- och pläderingsteknik
Plats: Split, Kroatien
Datum: 24-29 maj 2017

Alla som arbetat som biträde under en brottmålsprocess vet hur lätt det är att gå bort sig i samband
med förhören och hur arbetsamt det kan vara att få till en bra plädering. Denna kurs syftar till att
hjälpa DIG att få till bättre förhör och pläderingar.
Deltagarna kommer att få tillgång till relevanta rättsfall, nya beslut från JO och givetvis föreläsarens
egna erfarenheter. Dessutom kommer deltagarna att förevisas exempel på bra och mindre bra förhör
och pläderingar som kommer att användas som underlag för diskussioner på kursen.
Under kursen som omfattar 18 timmar kommer vi att drillas i förhörsteknik och konsten att hålla
pläderingar av brottmålsadvokaten Björn Hurtig.
Kursledare:
Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig & Parterna som arbetar uteslutande med brottmål och har deltagit i
flera uppmärksammade brottmål. Han har även nyligen tjänstgjort som adjungerande ledamot i
Hovrätten för Västra Sverige, och där fått tillfälle att granska åklagares och advokaters förhör och
pläderingar från ett domarperspektiv. Dessa erfarenheter kommer givetvis att diskuteras under kursens
gång.
Moustafa Hamzi, AoM Consult AB
KURSUPPLÄGGNING:
Dag 1, 24 maj
-Vi börjar dagen med presentation av kursen och senare med en gemensam middag

Dag 2, 25 Maj
– Hur viktigt är polisförhören för de kommande rättegångsförhören?
– Hur ska polisförhör bevisvärderas när försvarare varit med respektive inte varit med? Här kommer
ett antal nya JO-avgöranden genomgås

Dag 3, 26 maj
– Vad får försvararen göra under ett polisförhör? Spela in förhören? Avbryta? Instruera klienten?

– Vilken utredning har försvaret rätt att kräva inför polisförhören? Vad säger egentligen 24:9 a RB och
hur ska försvararen argumentera för att få ut handlingar från polisen? I denna del kommer rättsfall från
Europadomstolen att genomgås.

Dag 4, 27 Maj
– Den egna förberedelsen inför rättegångsförhör; egna klienten, målsäganden, vittnen. Trovärdighetsalt tillförlitlighetsförhör m.m.
– Genomförandefasen; olika förhörstekniker (när ska jag t ex använda Rattlesnake?)
Dag 5, 28 maj
– Förberedelse inför pläderingen; vad bör försvaret fokusera på? Glöm inte att det är svårt att se
skogen om det finns för många träd.
– Uppbyggnad av pläderingen; hur viktigt är det med bra inledningar och avslut?
Finns det någon gräns för hur lång en plädering ska vara? Olika typer av pläderingar beroende på mål
typ m.m.
– Hur viktigt är försvararens uppträdande under rättegången för domstolens vilja att lyssna under
pläderingen? och mycket mer…

Boende:
Deltagarna kommer att bo på fyrstjärniga Hotel Split som ligger på stranden. Alla rum är försedda
med balkong eller terass med havsutsikt. Länk till hotellets hemsida: http://hotelsplit.com/

x

Flyg fån Köpenhamn
Flyget avgår från Köpenhamn den 24 maj 2017 kl. 08:50 med Norwegian och ankomst i Split kl.
10:20. Hemresan från Split är den 29 maj kl. 07:05 med Croatia Airlines via Zagreb och ankomst i
Köpenhamn kl. 10:30.
Flyg från Stockholm
Flyget avgår från Stockholm (ARN) den 24 maj 2017 kl. 09:15 med Norwegian och ankomst i Split
Kl.12:00. Hemresan avgår från Split den 29 maj kl. 15:20 via Belgrad och ankomst i Stockholm
(ARN) kl. 19:40.
Flyg från Göteborg
Flyget avgår från Göteborg den 24 maj 2017 kl. 09:35 via Köpenhamn och Zagreb med Croatia
Airlines ankomst i Split kl. 15:25. Hemresan avgår från Split den 29 maj kl. 07:05 och ankomst i
Göteborg kl. 12:15.
Ni kan förlänga resan till 31 maj och flyga direkt till Köpenhamn och Stockholm.
Kontakta oss för detaljerad reseinformation.
Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid kan detta ordnas via oss.

Plats:
Datum:
Avresa från:
Kurslängd:
Kursavgift:
Enkelrums tillägg:
Pris medresenär:
Gemensam middag:

Split, Kroatien
24-29 maj 2017
Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm
18 timmar
24 900 SEK
3500 SEK
Vänligen kontakta oss för prisuppgifter
890 SEK

I priset ingår: kursavgift, kurslitteratur, flyg, frukost, boende del i dubbelrum, flygplats transfer

Anmälan görs på mail eller via telefon!

Sista anmälningsdatum 15 mars 2017
Med förbehåll för force majeure
Kontaktuppgifter:
Vid frågor kontakta Moustafa Hamzi
Telefon: 040 6077 660
Mobil:
0703 714 178
Mail:
info@aomconsult.se
moustafatolk@yahoo.se
Adress:

Möllebogatan 19
212 32 MALMÖ
Sweden

Teknisk researrangör är INCA TOURS som är en av de ledande researrangörerna i
Sverige och Danmark.
inca.se
Referenser:
12345-

Advokat Magnus Lundh, Malmö.
Advokat Claes Borgström, Stockholm
Advokat Thomas Bodström, Stockholm
Advokat Eva Lilliesköld, Stockholm
Advokat Arne Gustavsson, Kristianstad

6- Advokat Johan Åkermark, Stockholm
7- Advokat Susanne Bergmyr, Malmö
8- Advokat Ingulf Flamborn, Malmö
9- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda
10- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg

