AoM Consult AB
Din utbildningskonsult

Konsten att överklaga till
och att processa i hovrätten
Plats: Dubai- Förenade Arabemiraten
Datum: 25 april- 1 maj 2017

För hovrättsprocessen gäller särskilda regler som gör sig gällande vid handläggning av
brottmål. Kursen syftar till att belysa dessa regler och centrala frågor avseende
hovrättsprocessen i brottmål tas upp. Kursen är på grundläggande nivå men innehåller också
fördjupade genomgångar av vissa frågor.
Målet med kursen är att deltagarna efter genomgången kurs ska ha de grundläggande
kunskaper som krävs för att kunna tillämpa rättegångsbalkens regler som styr de vanligaste
handläggningsfrågorna avseende brottmål i hovrätt.
Undervisningen sker i seminarieform. Det finns även utrymme för deltagarna både att bidra
med egna erfarenheter på området och att initiera diskussioner rörande olika frågor.
Kursen leds av:
Larf Larsson: Hovrättspresidenten Ralf G Larsson, Hovrätten för västra Sverige, Ralf var
tidigare lagman i Göteborgs tingsrätt. Dessförinnan var han lagman i Lunds, Ystads
respektive Kristianstads tingsrätter. Han har även varit rådman och avdelningsdirektör i
Domstolsverket och har haft flera uppdrag som särskild utredare i olika statliga utredningar
och var under åren 2003–2007 ordförande i Sveriges Domareförbund
Björn Hurtig, Advokaterna Hurtig and Partners
Advokat som uteslutande ägnar sig åt straffrätt. Björn är adjungerat i hovrätten och därför
även har egna erfarenheter av arbetet på hovrätten. Björn Hurtig har stor erfarenhet av att
arbeta med och mot medicinsk expertis och kriminaltekniker; bl. a. genom sitt biträde åt den
dråpmisstänkta läkaren vid Astrid Lindgrens barnsjukhus samt SOS-alarmsköterskan som
åtalades för att ha vållat en ung mans död genom att inte skicka en ambulans i tid. Båda åtalen
ogillades
Moustafa Hamzi, AoM Consult AB

Dag 1, 26 april 2017
Inledningsvis behandlar vi grundläggande frågor om klagorätt, t.ex. vad som gäller i
fråga om anslutningsöverklagande och klagointresse och därefter tas frågor om
prövningstillstånd upp. Sedan följer det avsnitt som är tyngdpunkten i kursen,
nämligen en fördjupad genomgång av frågorna om omfattningen av och ramen för
hovrättens prövning, där särskilt 51 kap. 23 a § rättegångsbalken diskuteras. Vi går
även igenom olika frågor med anknytning till reglerna om förbudet mot reformatio in
pejus.
Vår första dag i Dubai avslutas 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 och sedan avslutar vi dagen med en utsökt gemensammiddag

Dag 2, 27 april 2017
-

hänvisning
enskilda anspråk som handläggs gemensamt med ansvarsfrågan, bl.a. vad som gäller
beträffande prövningstillstånd och preklusion.

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.

Dag 3, 28 april 2017
-

Mål där endast påföljdsfrågan är uppe
Tilläggsfrågor och tilläggsförhör

Ökensafari är ett måste när man är i Dubai och därför kommer vi på eftermiddag att göra
turen på sanddynerna som är så nervpirrande och adrenalinframkallande. Sedan avslutar vi
dagen med grillbuffé och någon form av underhållning.

Dag 4, 29 april 2017
Fri dag

Dag 4, 30 april 2017
-

Olika bevisfrågor samt
Plädering i hovrätt
Dagen avslutas om man önskar på skidbacken mitt i arabiska öken där temperaturen
kan komma upp till 50 grader finns Dubais inomhus slalombacke, en härlig skidbacke
som vi kommer att besöka och därefter en arabisk middag med levande musik.

Vi flyger direkt med Emirates Airlines från Stockholm (ARN) och Köpenhamn (CPH)
Flyget avgår från Köpenhamn (CPH) den 25 april 2017 kl. 13:30 med Emirates och ankomst i
Dubai (DXB) kl.22:55. Hemresan avgår Dubai den 1 maj kl. 07:45 och ankomst i Köpenhamn
(CPH) kl. 11:45.
Flyget avgår från Stockholm (ARN) den 25 april 2017 kl. 13:30 med Emirates och ankomst i
Dubai (DXB) kl.22:55. Hemresan avgår Dubai (DXB) den 1 maj kl. 07:45 och ankomst i
Stockholm (ARN) kl. 11:45.

Flyget avgår från Göteborg (GOT) den 25 april 2017 kl. 12:05 med KLM via Amsterdam och
ankomst i Dubai (DXB) kl.23:59. Hemresan avgår från Dubai (DXB) den 20 mars kl. 07:55
och ankomst i Göteborg kl. 16:50.
Ifall man önskar kan vi ordna flyg från Göteborg med SAS anslutning till Köpenhamn eller
Stockholm och sedan direkt med Emirates Airlines till Dubai (DXB).
Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid, kan detta ordnas via oss.

Boende:
Deltagarna kommer att bo på Hyatt Regency som är en lyxig femstjärnigt hotell som
ligger på stranden. Hotellet har tre restauranger, utomhuspooler, tennisbana, och ett
fullständigt Spa
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9- Advokat Marko Tuhkanen, Haparanda
10- Advokat Ulf Juhlin, Helsingborg

Plats:
Dubai- Förenade arab emiraten
Datum:
25 april- 1 maj 2017
Avresa från:
Köpenhamn, Göteborg eller Stockholm
Kurslängd:
24 timmar
Kursavgift:
29 900 SEK
Enkelrums tillägg
5 990 SEK
Pris medresenär
Vänligen kontakta oss för prisuppgifter
Gemensammiddag:
1000 SEK
Besök på Burj Khalifa: 8 00 SEK
Ökensafari:
1 200 SEK

I priset ingår: kursavgift, kurslitteratur, flyg, frukost, Lunch, boende del i dubbelrum och
flygplats transfer
Unna er några extra dagar för eller/ och efter kursen i Dubai med förlängning till
självkostnadspris i Oman, Mauritius, Maldiverna eller något annat land enligt önskemål
Kontakta oss för prisförslag
Anmälan görs på mail eller via telefon
Sista anmälningsdatum 15 februari 2017
Med förbehåll för force majeure
Vid förfrågan 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 researrangören är INCA TOURS som är en av de ledande researrangörerna i
Sverige och Danmark.
inca.se

