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Vårdnadstvist och internationell familjerätt
Plats: Havanna & Varadero, Kuba
Datum: 3-13 januari 2019

Vårdnadstvisterna ökar, är ofta mer konfliktfyllda och kan pågå länge. Att företräda en förälder är
därför inte sällan en krävande uppgift. Denna kurs tar ett brett grepp om frågan om vårdnad, boende
och umgänge. Utöver juridikens innehåll och förutsättningar ligger fokus på ombudets roll,
bevisföring och argumentation.
Vårdnadstvisterna är inte begränsade av nationsgränser. Vi kommer allt oftare i kontakt med
familjerättsliga ärenden med anknytning till två eller flera länder. Hur ska du, som praktiker, hantera
frågor som då uppkommer?
Kursen tar upp en rad vanligt förekommande praktiska problem och innehåller generella diskussioner
om olika etiska och moraliska frågor som advokaten måste hantera inom ramen för sitt uppdrag.
Kursen vänder sig till advokater, jurister och andra som arbetar med familjerätt och som vill lära sig
mer om vårdnadstvist och internationella familjerätten.
Kursen leds av:
-

Gunilla Olsson, advokat med mångårig erfarenhet av att mål om vårdnad, boende och
umgänge, LVU-mål och brottmål, Advokat Gunilla Olsson AB, Stockholm

-

Advokaten Johan Sarvik, Advokaterna Nyblom & Sarvik AB, Malmö

Första delen av kursen kommer att hållas i Havanna som kom till under 1600-talet, under en tid när
spanjorernas storhet och hybris var som störst. Gamla Havanna påminner mycket om Sevilla med sina
kullerstensgator, skuggade torg, gallerförsedda fönster- och grandiosa om än förfallna byggnader.
Runt varje hörn får man skymtar av svala innergårdar, och järnbalkonger på vilka familjerna samlas
för att observera sin omvärld under rofyllt samkväm.
Andra delen av kursen kommer att hållas på det femstjärniga All Inclusive hotellet Melia Varadero
som ligger på en av Karibiens bästa stränder med kritvit sand och turkosblått vatten.
Dag 1 - 4 januari 2019
-

Kursintroduktion
Kontakten med klienten
Den rättsliga innebörden av att vara vårdnadshavare
Principen om barnets bästa

Efter lunchen på hotellet ger vi oss iväg mot S. Paola för en eftermiddag med Hemingway. Vi besöker
Hemingways museum och fiskebyn Cojimar. Därefter besöker vi kristusmonumentet. Dagen avslutas
med en gemensam middag på den anrika restaurangen La Floridita, där bl. a Ernest Hemingway
brukade hålla till under sina vistelser på ön.

Dag 2 - 5 januari 2019
-

Riskbedömningar
Hur allvarlig är en föräldrakonflikt
Betydelsen av parallella utredningar
Argumentation och bevisföring
Umgängesstöd och verkställighet

Efter lunchen spenderas resten av dagen med en stadsrundtur i Havanna. Vi besöker Cathedral,
national Capitol, Plaza de Armas, Plaza de la Catedral, Plaza de Vieja och avslutar rundan på
Revolutionära torget.
Vår runda avslutas med cocktails efter ett besök på Hemingways rum 511 på hotell Ambos Mundos.

Dag 3 - 6 januari 2016
Områdeskunskap är ett nytt tillägg i våra kurser vilket ger deltagarna en överblick om värdlandets
kulturella och sociala liv.
Därför åker vi idag på en studieresa till Pinar Del Rio och Vinales. Färden börjar på morgonen västerut
på motorvägen bland cyklister och häst och vagn genom ett grönskande landskap. Väl i Pinar Del Rio
får vi besöka en cigarrfabrik. Sedan beger vi oss vidare till Vinalesdalen som är på UNESCOs
världsarvfonds lista. Vi besöker ”Prehistoric Mural” och tittar på den enorma målningen som
illustrerar människans process från levande organism till just människa. Efter lunchen besöker vi
Cueva del Indio för att njuta av en båttur. Äventyret avslutas med ett besök vid tobaksplantagen i Casa
de Benito.

Dag 4 - 7 januari 2016

Idag börjar dagen med ett besök på Tribunals Provincial Prpular La Habana vilket är domstolen i
Havanna.

Efter domstolsbesöket tar vi en lunch och tar farväl av Havanna och flyttar till sköna Varadero.

Stranden i Varadero.

Dag 5 - 8 januari 2019

Fri dag, idag unnar vi oss lite lugn och njuter av solen.

Dag 6 - 9 januari 2019
-

Vårdnadsutredningar
Rättsliga krav på en vårdnadsutredning
Kvalitetsgranskning och argumentationsanalys
Riskbedömningsinstrument
Förhör med familjerättssekreterare
Förhör med expertvittnen

Dag 7 - 10 januari 2019

Fri dag

Dag 8 - 11 januari 2019
-

Översiktlig genomgång av relevant lagstiftning
Fråga om tillämplig lag och behörig domstol i ärenden rörande äktenskapsskillnad, barn och
bodelning
Äktenskapsförord; gäller ett utländskt äktenskapsförord i Sverige? Gäller ett svenskt
äktenskapsförord i annat land?
Arvs- och underhållsförordningen
Barnbortföranden och processen om återförande
Deltagarnas egna frågor

Dag 9 - 12 januari 2019

Fri dag.

Dag 10 - 13 januari 2019
Hemresa.

Boende
I Havanna kommer deltagarna att bo på Meliá Habana hotell, ett modernt och elegant 5-stjärnigt hotell
som ligger vid stranden. Hotellets utomhuspool är den största bland alla hotellen i Havanna.

I Varadero kommer deltagarna att bo på det femstjärniga Hotellet Melia Varadero. Hotellet ligger på
en av Karibiens bästa stränder med kritvit sand och turkosblått vatten. Hotellet är ett All Inclusivehotell med stort poolområde. Gratis solstolar, parasoller och handdukar. Poolbar. Barer, buffé
restaurang samt flera à la carte-restauranger som serverar grillat samt internationella och kubanska
rätter.

Flyg:
Flyget avgår från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn på morgonen den 3 januari 2019 med Air
France via Paris (Charles de Gaulle) med ankomst i Havanna kl.18:05. Hemresan avgår från Havanna
den 13 januari kl. 20:35, ankomst på eftermiddagen den 14 januari 2019.
Om ni önskar flyga med annat flygbolag eller annan tid, kan detta ordnas via oss.

Plats:
Datum:
Avresa från:
Kurslängd:
Kursavgift:
Enkelrumstillägg:
Gemensam middag:
Visering till Kuba:
Cocktails på hotell Ambos Mundos:
Hemingways museum och fiskebyn Cojimar:
Utflykt till Pinar Del Rio och Vinales:

Havanna & Varadero- Kuba
3- 13 januari 2019
Köpenhamn, Stockholm eller Göteborg
30 timmar
49 900 SEK
8 490 SEK
1000 SEK (Restaurangen La Floridita)
500 SEK
500 SEK
500 SEK
1000 SEK

Medresenär: Kontakta oss för prisuppgifter.
I priset ingår: Kursavgift, boende del i dubbelrum, flyg, kursrelaterad transfer, frukost i Havanna samt
All Inclusive i Varadero.
Om en förlängd vistelse i Karibien önskas kan det begäras. Förlängningen sker på egen kostnad.
Anmälan görs på mail eller via telefon.
Sista anmälningsdatum 30 augusti 2018
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

