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Advokatakademien är en del av Advokatsamfundet. Här bokar du kurser och examen
för att bli advokat och här hittar du som är advokat och biträdande jurist ett omfattande utbud av
fortbildningskurser – varav ett antal kostnadsfria.
Advokatakademiens utbildningsverksamhet är helt fokuserad på våra
medlemmar och syftar till att göra dig till en ännu skickligare advokat och jurist. Det ligger i ditt
intresse men också i vårt. Med våra utbildningar vill vi bidra till att du och hela kåren uppgraderas
och ständigt utvecklas. Vårt erbjudande består av aktuella ämnen, mycket erfarna kursledare och
inspirerande miljöer. Alla våra utbildningar kan räknas in i fortbildningskravet för advokater.

= Meriterande kurs som visas i uppdragslista för domstolsförordnande på
Advokatsamfundets hemsida

Advokatakademiens ledarskapsprogram våren 2020
Inleds 12–13 februari 2020
(Utökat program: 25 kurstimmar, 25 500 kr inkl. kursmaterial, helpension 2 dagar på Fågelbrohus Hotell
samt 3-rätters middag på Advokatsamfundets kansli)
Advokatakademien fortsätter sitt uppskattade samarbete med Handelshögskolan SSE Executive Education i syfte
att ge nya chefer på advokatbyrå en bra grund för sitt ledarskap. Programmet inleds 12-13 februari 2020 på
Fågelbrohus, och omfattar totalt 25 kurstimmar under våren 2020 med en blandning av undervisning, självstudier
och praktisk träning. Du får mycket god hjälp att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och
integrerad praktisk träning. Vi tar emot högst 20 anmälningar.
Programmet leds av Malin Nyman, Program Director vid Handelshögskolan Executive Education. Hon har
bakgrund som hovrättsassessor och lång erfarenhet av ledarskapsutbildning.

Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal
Stockholm 17 februari /1 juni, Göteborg 23 mars, Malmö 27 april
(3 kurstimmar, 4 300 kr)
Advokatakademiens mycket uppskattade halvdagskurs om advokatetik och god advokatsed vänder sig till den administrativa personalen på landets advokatbyråer. Kursen förklarar centrala begrepp inom regelverket för god advokatsed och deras betydelse för advokatbyrån samt hur den administrativa personalen själva har att hantera olika delar
av samma regler.

NYHET

AI och juridiken
31 mars
(3 kurstimmar, 4 500 kr)
Vem är ansvarig när kylskåpet beställer 100 kg smör eller om AI-verktyget hämtar in och behandlar personuppgifter
utan laglig grund? Kan datorn bli ansvarig för immaterialrättsintrång och kan den bli upphovsman till skyddade verk?
Får en dator bete sig hur som helst eller måste den följa eventuella etiska regler? Finns det några regelverk eller måste
vi invänta lagstiftaren? Denna halvdagskurs ger en inblick i några av de frågeställningar som uppkommit kring användningen av AI och om det finns några svar på dessa. Vidare diskuteras ramverket för ”Responsible AI” som tagits fram
av International Technology Law Association (ITechLaw).
Thomas Nygren är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå, verksam inom byråns TMT/IP-grupp. Han är
specialiserad inom TMT-relaterade transaktioner.

NYHET

Barnkonventionen som svensk lag
Stockholm 3 februari, Göteborg 10 mars
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Barnkonventionen blir svensk lag från och med 1 januari 2020 vilket kommer att påverka bl.a. familjerätten, socialrätten och brottmål. Kursen går igenom vilka konsekvenser den nya lagstiftningen får i advokatens arbete och hur
barnkonventionen kommer att inkorporeras i svensk lag. En särskild utredning (Dir. 2018:20) kartlägger hur svensk
lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen. Det pågår också ett arbete inom Socialdepartementet
med att ta fram en vägledning till stöd för tolkning och tillämpning av barnkonventionen. Om den är klar när kursen
genomförs kommer den att ingå i undervisningen.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon
har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.
Anna Hellron Wikström är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå där hon arbetar med familjerätt
och brottmål. Hon åtar sig uppdrag som medlare i familjerättsliga mål, som ombud i tvister kring vårdnad, boende och
umgänge, målsägandebiträde, särskild företrädare samt offentlig försvarare.

Bevisning och förhör i tvistemål
15 april
(6 kurstimmar, 7 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen belyser hur ombud kan göra för att skaffa fram nödvändig bevisning och använda den på bästa sätt. Tyngdpunkten ligger på hur detta kan göras rent praktiskt. Muntlig bevisning står i fokus, såväl faktavittnen som sakkunniga.
Kursen går igenom t.ex. olika sätt att förbereda och genomföra huvudförhör och motförhör. Vidare diskuteras frågan
hur reformen En modernare rättegång II, som trädde i kraft den 1 april 2016, påverkar bevisföringen.
Therese Isaksson är advokat och delägare vid Westerberg & Partners Advokatbyrå. Hon har uppträtt som ombud i ett
stort antal svenska och internationella processer och anlitas också som skiljeman. Therese Isaksson är medförfattare
till boken Arbitration in Sweden.
Magnus Widebeck är lagman vid Nyköpings tingsrätt och Sveriges dispaschör. Han var tidigare chefsrådman vid
Stockholms tingsrätt och justitieråd vid Högsta domstolen. Magnus Widebeck har också återkommande uppdrag som
skiljeman och medlare. Han är medförfattare till böckerna Tvistemålsprocessen I och Tvistemålsprocessen II.

NYHET

Bolagsföreträdares personliga betalningsansvar för bolagets skulder
26 mars
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Enligt reglerna i 25 kap. aktiebolagslagen kan styrelsens ledamöter bli solidariskt ansvariga för bolagsskulder om
styrelsen inte gör vad den ska när bolaget riskerar kapitalbrist. Enligt reglerna i 59 kap. skatteförfarandelagen kan
bolagets företrädare bli solidariskt ansvariga för bolagets skatter bl.a. om dess skatter inte betalas i tid. Regelpaketen
är svåra att tillämpa, ansvaret strängt och antalet rättsfall rikligt. Huvuddelen av kursen ägnas åt kapitalbristreglerna.
Förutom skatteansvaret diskuteras därutöver också, mer kortfattat, vissa andra ansvarsfrågor.
Urban Båvestam är advokat och delägare vid Advokatfirman Westermark Anjou. Han är specialiserad på processer
och skiljeförfaranden och har omfattande erfarenhet som ombud i såväl domstolsprocesser som inför skiljenämnd,
särskilt i kommersiella tvister rörande bolagsrätt, ansvarsfrågor och skadestånd. Urban Båvestam utses regelbundet
till ordförande på årsstämmor och extra bolagsstämmor och har varit särskild granskare i ett stort antal utredningar.
Han är också avdelningsledare för Forskningsavdelningen för bolags- och värdepappersrätt vid Stockholm Centre for
Commercial Law och har publicerat ett flertal artiklar i de ledande juridiska tidskrifterna i Sverige.

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol
6–8 mars
(18 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Advokatsamfundets återkommande och populära kurs för alla som agerar ombud i brottmålsprocessen. Syftet med
kursen är att belysa de olika moment och vanliga praktiska problem som möter försvararen i och utom domstol, från
tillsättande av offentlig försvarare och inledande kontakt med klienten till straffmätning, påföljd och överklagande.
Kursledare är advokaterna Johan Eriksson, Försvarsadvokaterna, Stockholm och Lars Kruse, Advokatbyrån Kruse &
Co, Helsingborg, samt Therese Linderoth, hovrättsråd vid Svea hovrätt.

Brottmålskurs 2 - fördjupning inom brottmålsprocessen
7–9 februari
(18 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Advokatakademiens fördjupningskurs inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan Eriksson och Lars Kruse
samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfarenheter av brottmålsprocessen och
kursen är praktiskt inriktad. Fokus ligger på huvudförhandling i tingsrätt och hovrätt med inriktning på sakframställning, förhör och plädering. Kursen går även in på rättens allmänna bevisprövning och värdering av kriminalteknisk
bevisning.

NYHET

Den asylsökandes bevisbörda: trovärdighet, tillförlitlighet och stödbevisning i
migrationsprocessen
28 april
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Läs mer om kursen på www.advokatakademien.se
Petter Aasheim är advokat och verksam vid Advokatfirman Ahlstedt i Göteborg, med huvudinriktning på utlänningsrätt och brottmål. Han har deltagit som expert i utredningar inom utlänningsrättens område och föreläser bland annat
i utlänningsrätt på juristprogrammet vid Göteborgs universitet.
Viktoria Nyström är advokat och delägare vid AE Nyströms Advokatbyrå med särskild inriktning på migrationsfrågor
och barnrätt. Hon har tidigare arbetat vid Utlänningsnämnden innan hon startade egen byrå år 2006. Förutom
uppdrag som offentligt biträde, försvarare och målsägandebiträde arbetar Viktoria Nyström som föreläsare och som
författare för Norstedts juridik.

NYHET

Due diligence vid företagsöverlåtelser – metod och praktik
27 maj
(6 kurstimmar, 7 900 kronor )
Kursen ger deltagarna en helhetsförståelse i det praktiska arbetet och övervägandena vid företagsbesiktning, såsom
att identifiera klientens intressen, förmåga att driva processen framåt och hantera upptäckta risker. Kursen ger kännedom om de arbetsverktyg och dokumentation som används vid due diligence. Besiktningens många rättsliga konsekvenser diskuteras utifrån rättsfall och doktrin, bl.a. riskfördelning, informationshantering och ansvarsbegränsning.
Robert Sevenius är ekon.lic., jur.kand. och rådgivare inom företagsförvärv vid Arkios Sweden. Han är lärare och författare till flera läroböcker inom juridik och ekonomi, däribland boken Due diligence – besiktning av företag (2013).

Ekobrottsprocessen – grundkurs
4–5 juni
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Denna meriterande kurs behandlar bokförings- och skattebrottets struktur. Praktiska inslag från processen i domstol
tas upp med bl.a. frågor om företagaransvar och faktiskt företrädarskap. Under kursen behandlas även god redovisningssed i förhållande till bokföringslagen. Arbetet som ekorevisor redovisas liksom vilka företagsekonomiska överväganden som görs under förundersökningsarbetet.
Henrik Olsson Lilja driver egen verksamhet i Advokatbyrå Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvararuppdrag, särskilt ekobrott. Han utbildar kontinuerligt advokater och biträdande jurister i straff- och processrätt.
Henric Fagher är chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.
Anna Göransson är ekorevisor vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Hon har en bakgrund som auktoriserad revisor
på PwC, där hon arbetade i 18 år innan hon började på Ekobrottsmyndigheten 2015.

NYHET

Framgång, effektivitet och välbefinnande för advokater
12 maj
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Ny forskning visar att det inte räcker med juridisk kompetens och intellektuell briljans för att bli en framgångsrik advokat;
man måste också utveckla rätt mix av ”soft skills” som kan komplettera den juridiska expertisen. Det finns också ett
mycket starkt empiriskt stöd för att långsiktig effektivitet och framgång baseras på förmågan att hålla stressen på
måttliga nivåer. Den här kursen ger en empiriskt grundad genomgång av faktorer som bidrar till långsiktigt hållbar
framgång för advokater – samt hur dessa kan tillämpas och tränas upp.
Jens Näsström är arbetspsykolog och sedan 15 år specialiserad på att hjälpa advokater att prestera och må bättre.
Han har hållit kurser i klientpsykologi på Advokatsamfundets öppna kurser och advokatexamen samt föreläser för
flera andra kursinstitut. Utöver föreläsningar och handledning så forskar han om juristers arbetssituation och har bl.a.
genomfört två nationella studier i samarbete med Advokatsamfundet.

Förhörsteknik i brottmål
Stockholm 13 februari, Malmö 22 april
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Ett bra förhör kräver, oavsett förmåga, noggranna förberedelser. Kursen behandlar vissa grundläggande tekniker för
förberedelser och genomförande av förhör. Vidare diskuteras tekniker för att få domstolen att uppfatta och använda
sig av de uppgifter som framkommer under förhören. Även processadvokater verksamma inom civila processer har
nytta av det kursen lär ut om förhörsteknik.
Johan Eriksson är advokat och delägare vid Försvarsadvokaterna, Stockholm. Han arbetar sedan drygt 20 år uteslutande med straffrätt och har ett särskilt intresse för rättssäkerhetsfrågor.

Juridik för advokatassistenter – grundkurs
1–3 april
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Advokatakademiens grundläggande kurs för advokatassistenter som vill utvecklas i sin roll på advokatbyrån. Kursen
ger deltagaren kunskaper för att dels kunna hantera olika juridiska frågeställningar, dels utveckla arbetsuppgifterna
på advokatbyrån. Kursen behandlar också i olika avsnitt klientkontakter, god advokatsed, klientmedelshantering och
bokföringsreglemente. Teori och praktik varvas och deltagaren får en rad praktiska tips och råd. Stort utrymme ges
för diskussioner och frågor.
Anna Öster är advokat och delägare vid Cross Advokater. Hon har omfattande erfarenhet inom bl.a. affärsjuridik,
bolagsrätt och immaterialrätt. Anna Öster undervisar regelbundet för advokatassistenter och paralegals och är en
mycket uppskattad föreläsare.

NYHET

Klientpsykologi – när starka känslor uppstår i juridiken
Stockholm 4 februari, Göteborg 21 april, Malmö 5 maj
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatens uppdrag karaktäriseras ofta av att den ”mänskliga faktorn” står i centrum; i skärningspunkten mellan
psykologi och juridik. När stora personliga värden står på spel – klientens frihet, vårdnaden om ett barn, konkurs,
familjegården eller i lösningen av tvist – väcks ofta starka känslor till liv, vilket kan försvåra det juridiska arbetet och
stressa advokaten känslomässigt. Klientpsykologi syftar till att ge advokaten ökad medvetenhet och praktiska verktyg
för att bli bättre på att bemöta svårhanterliga klienter – till gagn för såväl advokat som klient. Arbetspsykologen Jens
Näsström delar vid seminariet med sig av sin långa erfarenhet i ämnet, både forskningsrön och praktiska råd. Ämnet
behandlades vid ett mycket uppskattat seminarium på Advokatdagarna 2019. Nu ges möjlighet att gå på djupet inom
klientpsykologi och hur advokaten med olika hjälpmedel kan hantera ”besvärliga” klienter till gagn för båda parter.
Jens Näsström är arbetspsykolog och sedan 15 år specialiserad på att hjälpa advokater att prestera och må bättre.
Han har hållit kurser i klientpsykologi på Advokatsamfundets öppna kurser och advokatexamen samt föreläser för
flera andra kursinstitut. Utöver föreläsningar och handledning så forskar han om juristers arbetssituation och har bl.a.
genomfört två nationella studier i samarbete med Advokatsamfundet.

NYHET

Konkurs och ackord – grundkurs
12 mars
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Med utgångspunkt i Aktiebolagslagen, Skatteförfarandelagen och Brottsbalken går kursen igenom tillämpliga
ansvarsregler om konkurs eller företagsrekonstruktion inte inleds i tid av en gäldenär som har ekonomiska problem.
Vidare diskuteras ingående vad som händer i en konkurs respektive en företagsrekonstruktion, alltifrån ansökan till
avslutande åtgärder.
Hans Renman är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå. Han är specialiserad på kredit- och insolvensrätt
och förordnas löpande som konkursförvaltare och företagsrekonstruktör. Hans Renman är också verksam inom kommersiella tvister och skiljeförfarande, och han har varit ombud i ett stort antal tvister om återvinning till konkursbon.
Han är rankad som en av de ledande juristerna inom insolvens och rekonstruktion av Chambers and Partners.
Lars Eric Gustafsson är advokat och delägare vid Hamilton Advokatbyrå. Han är specialiserad på affärsjuridik med
insolvensrätt och har erfarenhet sedan 1985 av rekonstruktioner och ackord liksom konkursförvaltning. Lars Eric
Gustafsson har omfattande erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot avseende finansieringsfrågor och andra
affärsjuridiska frågor. Han är rankad som en av de ledande juristerna inom insolvens och rekonstruktion av Chambers
and Partners.

NYHET

Medling och konflikthantering i familjemål – fördjupning
30–31 januari
(12 kurstimmar, 15 900 kr)
Medlare kan förordnas av domstol eller anlitas av parter som hamnat i tvist om barnen eller om ekonomiska frågor.
Denna nya fördjupningskurs riktar sig till medlare som vill repetera, fördjupa sig i och utvecklas inom metoden
co-mediation. Kursen belyser hur man kan arbeta för att erhålla medlingsuppdrag och hur man som medlare kan få
stöd och handledning. Vidare diskuteras hur man kan hantera svårigheter som låsningar och maktobalanser mellan
parterna. Maktobalanser kan orsakas av olika anledningar och kursen redogör för olika teman (ekonomiska obalanser,
hot eller våld i relationen, missbruksproblematik, psykisk sjukdom). Vi tittar närmare på medling i ekonomiska tvister
(bodelningar), barnsamtal med tips kring utformningen av dessa samt när och hur externa resurser bör anlitas (t.ex.
tolk eller barnpsykolog). Kursen innehåller många praktiska inslag med möjlighet att pröva olika tekniker och verktyg.
Stort utrymme ges för diskussioner, erfarenhetsutbyte och egna frågor.
Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med
fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och förordnas ofta som medlare
i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildningsverksamhet.
Johan Lagerbielke är civilekonom och fil. kand. i psykologi samt konsult inom förhandlingsteknik. Han föreläser
regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på olika kurser i
förhandling för advokater.

Medling och konflikthantering i familjemål – grundkurs
10–11 februari
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Kursen behandlar dels mål som involverar barn (vårdnad-, boende- och umgängesmålen), dels mål som rör den ekonomiska familjerätten (bodelningar och arvstvister). Under kursen lär du dig bl.a. att identifiera och överkomma vanligt
förekommande hinder och låsningar i familjemål och bodelningar – kunskaper som har en stark bäring på humanjuristens arbete. Kursen vänder sig till advokater som vill ta uppdrag som medlare, men är även till nytta för advokater
som tar uppdrag som bodelningsförrättare och boutredningsmän.
Alexandra Lyckman är advokat och delägare vid Insulander Lindh Advokatbyrå. Hon är inriktad på familjerätt med
fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och förordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstolsverkets utbildningsverksamhet.
Johan Lagerbielke är civilekonom och fil. kand. i psykologi samt konsult inom förhandlingsteknik. Han föreläser
regelbundet för Advokatsamfundet på den förberedande utbildningen för blivande advokater och på olika kurser i
förhandling för advokater.

Målsägandebiträde och särskild företrädare
1–2 april
(12 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Fågelbrohus Hotell)
Kursen riktar sig till advokater och biträdande jurister som arbetar med eller vill börja arbeta med uppdragen som
målsägandebiträde och särskild företrädare. Med utgångspunkt i de advokatetiska reglerna behandlas de svårigheter

som kan uppkomma i dessa typer av uppdrag samt hur målen bör handläggas från förordnande till laga kraftvunnen
dom. Kursen är problemorienterad och bedrivs i formen av workshop där frågor och diskussion välkomnas.
Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater. Hon arbetar uteslutande med brottmål och socialrätt och
håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stockholm. Hon
har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål och brottmål.
Båda föreläsarna har omfattande erfarenhet när det gäller att företräda barn och unga i såväl allmän domstol som
förvaltningsdomstol och undervisar regelbundet inom området.

NYHET

Nya lagen om företagshemligheter
16 mars
(3 kurstimmar, 4 900 kr)
Den 1 juli 2018 trädde lagen (2018:558) om företagshemligheter i kraft. Den nya lagen är en implementering av EUdirektivet om skydd för företagshemligheter. Syftet är att skapa ett enhetligt regelverk som ger företagshemligheter
ett starkare skydd i hela unionen. Kursen går igenom den nya lagen och diskuterar vad den innebär för företag och
arbetstagare.
Sten Bauer är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets
arbetsrättsgrupp och var Stockholmskontorets Managing Partner under åren 2010–2016. Sten Bauer undervisar på
delkurs 1 och är också examinator för advokatexamen.
Peder Oxhammar är advokat och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå i Stockholm. Han leder Stockholmskontorets immaterialrättsgrupp.

Rakel 2020 – konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm
24 mars
(halvdag kl. 13.00–17.00 med mingel kl. 17.00–18.30, 4 kurstimmar, 1 350 kr inkl. mingel med drink)
Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel för kvinnliga jurister samlar deltagare från hela rättsväsendet. Konferensen belyser ur olika perspektiv frågor om ledarskap. Välkommen till en eftermiddag och kväll med
information, inspiration och mingel.
Mer information kommer i särskilt nyhetsbrev och på www.advokatakademien.se

NYHET

Skadeståndsansvar för styrelseledamöter och VD
Stockholm 11 mars, Malmö 19 maj
(6 kurstimmar, 7 900 kr)
Kursen går grundligt igenom förutsättningarna för det personliga ansvaret för styrelseledamöter och VD i aktiebolagslagen. Fördjupning sker inom bl.a. frågor om moderbolags ansvar för händelser i dotterbolag, ansvar vid delegation, hur en matrisorganisation kan påverka ansvaret samt ansvarsgenombrott för aktieägare och styrelseledamöter.
Teoretiska inslag varvas med hänvisningar till den rika flora av rättsfall som kommit inom området på senare år, inte
minst det s.k. HQ-målet.
Carl Svernlöv är advokat, jur. dr. och delägare vid Baker & McKenzie Advokatbyrå, där han arbetar med bolagsstyrning,
associationsrätt och företagsförvärv. Han är sedan 2009 adjungerad professor i associationsrätt vid Uppsala universitet. Carl Svernlöv har publicerat ett tiotal böcker och över 175 artiklar om svensk och internationell affärsjuridik.

Uppdraget som bodelningsförrättare
27–28 april
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Ystad Saltsjöbad)
Kursen ger en grundlig genomgång av allt som rör bodelningsförrättningen såsom hantering av kostnadsfördelningen,
uppläggning av sammanträde, utredning, bevisning, ”processledning”, upprättande av olika slags beslut, yttrande till
domstol samt handläggning efter återförvisning från domstol m.m. Deltagarna får en vägledning inte bara vad avser
den praktiska sidan av förrättaruppdraget utan också av den legala regleringen, som belyses med olika exempel på
vanligt förekommande problem.
Örjan Teleman är advokat och författare till flera artiklar rörande bodelning och standardverken Bodelning under
äktenskap och vid skilsmässa (sjätte upplagan 2016) samt Äktenskapsförord (tredje upplagan 2012). Han är medförfattare till kommentaren till Äktenskapsbalken och har medverkat vid olika utredningar avseende bodelningsrätt.

KOSTNADSFRIA KURSER VÅREN 2020
Advokatetik och god advokatsed

Stresshantering och ett hållbart
arbetsliv

27 jan 		

Malmö

11 feb

Stockholm

9 mar 		

Malmö

9 mar 		

Göteborg

20 apr

Göteborg

17 mar

Stockholm

4 maj 		

Stockholm

14 apr

Göteborg

21 apr

Stockholm

26 maj

Stockholm

NYHET: Sociala medier i advokatverksamheten

Advokatetik och god advokatsed
– för advokater

18 feb		

Stockholm

4 maj

Malmö

19 maj

Stockholm

11 maj

Malmö

2 juni 		

Göteborg

9 juni 		

Stockholm

Penningtvättslagstiftningen
– ett advokatperspektiv
10 mar

Malmö

29 apr

Göteborg

25 maj

Stockholm

Anmälan
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatakademiens webbplats
www.advokatakademien.se. Anmälan kan också göras till kursinfo@advokatsamfundet.se eller på
telefon 08-459 03 00.

Avbokning

Se alltid aktuella avbokningsregler på www.advokatakademien.se. Avbokning av endagskurser kan
normalt göras utan kostnad senast 15 dagar före kursstart om inget annat anges i kursbeskrivningen
på Advokatakademiens hemsida, se därför alltid avbokningsreglerna för respektive kurs. Avanmälan
skickas till kursinfo@advokatsamfundet.se. För kurser längre än en dag samt för internat- och
utlandskurser gäller särskilda avbokningsregler. Vid avanmälan orsakad av sjukdom, mot uppvisande
av läkarintyg, debiteras en avbokningskostnad. Den som avanmäler sig kan utan extra kostnad sätta
annan behörig deltagare i sitt ställe.

Obligatorisk vidareutbildning för advokater
Alla advokater ska genomgå minst 18 timmars fortbildning per år. Alla Advokatakademiens
kurser kan räknas in i fortbildningskravet för advokater. Antalet kurstimmar anges i
anslutning till respektive kurs.

Kursplats
Kursplats är Stockholm om inget annat anges.

Övrigt
Alla kursavgifter anges exklusive moms.
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