AoM Consult AB
Din utbildningskonsult

Bevisvärdering, förhörs- och pläderingsteknik
Plats: Mui Ne, Vietnam
Datum: 3–14 januari 2019

Alla som arbetat som biträde 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.
I svensk rätt (RB 35: 1) gäller nu principen om fri bevisvärdering. Enligt denna princip skall domaren
pröva bevisningens styrka utan att vara bunden av några lagregler och utan att vara tvingad ställa vissa
bevisfakta i särklass därför är det ytterst viktigt att veta vilka bevis man ska lägga fram under en
förhandling. Denna kurs syftar till att hjälpa DIG att kunna värdera bevisen samt få till bättre förhör
och pläderingar.
Föreläsare:
Chefsrådmannen Thed Adelswärd, Lunds tingsrätt
Thed Adelswärd är chefsrådman vid Lunds tingsrätt och har tidigare varit chefsrådman vid Malmö
Tingsrätt. Han har mångårig erfarenhet av brottmålsprocessen. Under senare år har han särskilt
Intresserat sig för frågor om bevisprövning, betydelsen av domarens privata vetande och domaretik.
Advokat Christina Brink, Malmö
Christina Brink har varit yrkesverksam sedan mitten av 1990-talet och har arbetat omväxlande inom
domstol och på advokatbyråer. Sedan år 2012- 2018 arbetade hon som rådman vid Helsingborgs
tingsrätt. Christinas inriktning är på främst brottmål med uppdrag både som försvarare,
målsägandebiträde och särskild företrädare för barn.
Dag 1, 4 januari 2019
Vi ankommer i Ho Chi Minh City. Staden hette tidigare Saigon och många använder fortfarande det
gamla namnet. Staden var förr huvudstad i franska Indokina, vilket lämnat tydliga spår i arkitekturen.
På kvällen träffas vi för kurspresentation och en gemensam välkomstmiddag. Vi kommer att bo på
Sofitel Saigon Plaza som är ett fem-stjärnigt lyx-hotell och ligger centralt i Ho Chi Minh. Hotellet har
utomhuspool, takterrass och flera restauranger. Hotellet ligger i promenadavstånd från Nationella
museum, Militära muséet och Saigons djurpark och botaniska trädgård.

Dag 2, 5 januari 2019
-

Försvararens roll under förundersökningen
Deltagande i polisförhör

På eftermiddagen gör vi en spännande utflykt till de berömda underjordiska Cu Chi-tunnlarna som
under Vietnamkriget var FNL:s bas för operationerna kring Saigon. Då tunnlarna ligger närmare 70
km ifrån Saigon kan man passa på att njuta av landsbygden under färden.
Dag 3, 6 januari 2019
-

Förberedelse inför huvudförhandlingen
Förhör under huvudförhandlingen
Förhörsteknik
Tillåtna och otillåtna frågor
Bevisförbud, berättelser som lämnats till rätta

På eftermiddagen är det fritt för deltagarna att utforska Ho Chi Minh staden med dess olika
sevärdheter, exempelvis Notre Dame-katedralen, Postkontoret, Stadshuset och Ngoc Hoangpagoden.

Dag 4, 7 januari 2019
Vi lämnar Ho Chi Minh-staden och åker på en spännande resa till vår nästa resort i Mui Ne.

Anantara Mui Ne är en 5-stjärnig lyxresort som ligger bland lummiga tropiska trädgårdar på Vietnams
vackraste strand. Mui Ne bjuder på svepande sanddyner och rader av vackra palmträd. Stranden är
kurvig, vattnet är rent och blått. Ett riktigt semesterparadis med andra ord! Här finns även avlägsna
stränder som aldrig blivit exploaterade av turister samt de berömda sanddynerna Doi Cat.
Dag 5, 8 januari 2019
Fri dag.
Dag 6, 9 januari 2019
-

Bevisbördan och bevisvärdering i allmänhet
Principerna om fri bevisföring och fri bevisvärdering
Modeller för värdering av förhörsutsagor

Dag 7, 10 januari 2019
-

Bevisvärdering och statistik, särskilt om värdering av teknisk bevisning
Förhör med och andra speciella förhörspersoner

Dag 8, 11 januari 2019
En spännande utflyktsdag till staden Phan Thiet och Taku Mountain. Phan Theit är en typisk
vietnamesisk stad med mycket liv och rörelse. Phan Thiet-floden rinner genom centrum och stadens
hamn är bas för en mängd små blågulröda fiskebåtar. Taku Mountain bjuder på en av Vietnams största
utsiktsplats med enastående vyer över det vackra landskapet.

Dag 9, 12 januari 2019
-

Retorik
Försvararens sakframställning (ståndpunktsangivelse)
Plädering

Dag 10, 13 januari 2019
Fri dag.
Dag 11, 14 januari 2019
Idag säger vi adjö till Vietnam och reser hem.

Flyg:
Flyget avgår från Köpenhamn den 3 januari 2019 kl. 13:50 med Thai Air via Bangkok. Ankomst i Ho
Chi Minh-staden kl. 09:15. Hemresan avgår från Ho Chi Minh-staden den 14 januari kl. 20:55 med
ankomst i Köpenhamn kl. 06:35.
Flyget avgår från Stockholm, Arlanda den 3 januari 2019 kl. 13:30 med Thai Air via Bangkok.
Ankomst i Ho Chi Minh-staden kl. 09:15. Hemresan avgår från Ho Chi Minh-staden den 14 januari kl.
20:55 med ankomst i Stockholm, Arlanda kl. 06:50.
Flyget avgår från Göteborg den 3 januari 2019 med anslutningsflyg till flyget från Köpenhamn eller
Stockholm.
Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid, kan detta ordnas via oss.

Plats:
Datum:
Avresa från:
Kurslängd:
Kursavgift:
Enkelrumstillägg:
Gemensam middag:
Utflykt till Cu Chi-tunnlarna:
Utflykt till Phan Thiet och Taku Mountain:

Vietnam
3–14 januari 2019
Köpenhamn, Stockholm eller Göteborg
30 timmar
49 900 SEK
8 900 SEK
1 000 SEK
1 200 SEK
2 000 SEK

I priset ingår: Kursavgift, kurslitteratur, flyg, boende i dubbelrum, kursrelaterad transfer och frukost.
Om en förlängd vistelse i Sydostasien önskas kan det begäras. Förlängningen sker på egen kostnad.

Anmälan görs på mail eller via telefon
Sista anmälningsdatum 30 augusti 2019
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

