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Kommersiell skadeståndsrätt
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Kursen tar sitt avstamp i den intensiva rättsutveckling som präglat den kommersiella skadeståndsrätten under 
senare år och belyser denna utveckling ur systematiska och kritiska perspektiv. Ämnen som orsakskravets 
innebörd, adekvans, normskydd och tillit, culparegelns status och skadebestämningsaspekter ges en grundlig 
genomgång. Skadeståndsrättens eviga frågor tas upp ur ett affärsrättsligt perspektiv mot bakgrund av Högsta 
domstolens senare praxis.
Mårten Schultz är professor i civilrätt vid Stockholms universitet sedan 2011 och flitigt anlitad som rådgivare 
i samband med kommersiella tvister. Han blev utsedd till Årets Jurist 2012 och Årets lärare vid Stockholms  
universitet 2012. Han är även juridisk kommentator i Svenska Dagbladet.

NYHET: Fel i fastighet
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Kursen redogör för de krav som bör ställas på köpare och säljare vid överlåtelser av fastigheter. Är det t.ex. en 
fördel att anlita besiktningsman inför en fastighetsöverlåtelse eller kan det försämra läget för part – och i så fall 
för vem? Föreläsaren menar att det blivit lite enklare för köpare att nå framgång med krav om nedsättning av 
köpeskillingen på grund av dolda fel, och diskuterar vad det får det för konsekvenser om praxis ändras.
Marianne Montelius Lodin är advokat och delägare vid Landahl Advokatbyrå. Hon är specialiserad på fastig-
hetsrelaterade tvistemålsprocesser och överlåtelserelaterade ärenden. Marianne Montelius Lodin anlitas ofta 
som kursledare för advokater och biträdande jurister inom fel i fastighet samt inom fastighetsmäklarjuridik, då 
hon har ett förflutet som förbundsjurist vid Mäklarsamfundet.

 
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
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Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
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.

Medling och konflikthantering i familjemål 
(12 kurstimmar, 15 900 kr)
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 över-
komma 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 särskilt fokus på internationell familjerätt. Hon har genomgått särskild utbildning inom medling och för-
ordnas ofta som medlare i vårdnads-, boende- och umgängesmål av tingsrätterna samt medverkar i Domstols-
verkets 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.

Bolagsledningens ansvar
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Frågan om bolagsledningens plikter och ansvar har aktualiserats vid ett flertal tillfällen under senare år, inte 
minst i anledning av ett antal så kallade företagsskandaler samt processer mot styrelseledamöter. Trenden i  
Norden är också att denna typ av processer ökar. Kursen belyser vissa viktiga aspekter med avseende på 
ledningens plikter mot bolaget och då främst bolagsledningens omsorgsplikt och lojalitetsplikt. Kursen har ett 
praktiskt anslag och genomgången illustreras med praktiska exempel och typfall.

Jessica Östberg är jur. dr. och adjunkt vid Stockholms universitet, och verksam inom Stockholm Centre for 
Commercial Law. Hon har disputerat på avhandlingen Styrelseledamöters lojalitetsplikt: särskilt om förbudet att 
utnyttja affärsmöjligheter. Jessica Östberg var tidigare advokat.

NYHET: Att hantera medier
(6 kurstimmar, 8 500 kr)
Tyngdpunkten i kursen ligger på praktiska övningar som förbereder dig inför mötet med journalister. 

Kursen syftar också till att ge god kännedom om hur media fungerar och vad media bedömer är en nyhet. Kurs-
deltagaren får en checklista med att-göra-punkter när en journalist hör av sig. Stor vikt läggs vid hur svar levere-
ras, inte bara vad som sägs. Det handlar bl.a. om röst, talad hastighet, betoning, kroppsspråk och allmän säkerhet.

Willy Silberstein har arbetat som journalist i många år, till stor del på Ekot, Sveriges Radio. Sedan tio år driver 
han eget företag inom medieträning.

Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(15 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Krusenberg Herrgård)
Advokatakademiens omarbetade version av Fördjupning inom brottmålsprocessen leds av advokaterna Johan 
Eriksson och Lars Kruse samt hovrättsrådet Therese Linderoth. Kursledarna har mycket omfattande erfaren-
heter 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 bevis-
prövning och värdering av kriminalteknisk bevisning.
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NYHET: Det offentliga biträdet i tvångvårdsmål
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård)
Advokatakademiens nya meriterande kurs om uppdraget som offentligt biträde i tvångsvårdsmål. Information 
om kursen kommer att publiceras på www.advokatakademien.se

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater.  Hon arbetar uteslutande med brottmål och social-
rätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stock-
holm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. 
Annika Lowén är lagman vid Förvaltningsrätten i Linköping. Hon har tidigare varit rådman vid Förvaltningsrätten 
i Uppsala och Länsrätten i Stockholm och har stor erfarenhet av tvångsvårdsmål. Hon har vidare varit departe-
mentsråd vid Justitiedepartementet och arbetat med kriminalpolitiska frågor.

NYHET: Lagen om offentlig upphandling i praktiken
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Det upphandlingsrättsliga området har vuxit under de senaste åren och det är många advokater som verkar 
och ger råd inom området. För att kunna förstå det komplexa regelverket krävs en genomgång av regelverket 
ur ett praktiskt perspektiv. Kursen ger en inblick i den ena av huvudlagarna på området, lagen (2016:1145) om 
offentlig upphandling, LOU. Kursledaren Anna Ulfsdotter Forssell har flera gånger rankats som en av Sveriges 
främsta advokater inom upphandlingsrätt.
Advokat Anna Ulfsdotter Forssell har arbetat med upphandlingsrätt i 20 år och har medverkat i ett stort antal 
överprövningsmål, varav flera i Högsta förvaltningsdomstolen, upphandlingsskadeståndsmål, varav ett i Högsta 
domstolen, samt det första svenska upphandlingsmålet i EU-domstolen. Anna Ulfsdotter Forssell var särskild 
utredare i Utredningen om vissa förenklade upphandlingsregler 2017-2018. Hon är ledamot i Sveriges advokat-
samfunds styrelse.

Förhörsteknik i brottmål
(6 kurstimmar, 7 500 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.

Praktisk skiljemannarätt
(6 kurstimmar, 8 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs om praktisk skiljemannarätt vänder sig både till den som inte tidigare har erfaren-
het av skiljeförfaranden och den som vill säkerställa att kunskaperna är à jour med rättsutvecklingen. Eftersom 
i stort sett alla förhandlade avtal innehåller en skiljeklausul måste alla processande ombud vara beredda att 
företräda sina klienter i såväl allmän domstol som skiljeförfarande. Kursen säkerställer att deltagaren är väl 
orienterad i skillnaderna mellan en domstolsprocess och ett skiljeförfarande. En genomgång görs också av olika 
former av skiljeförfarande och även hur ett skiljeförfarande går till från påkallelse till dom. Vi går också igenom 
relevant praxis från klanderprocesser och diskuterar strategiska överväganden utifrån dessa.

Fanny Gleiss Wilborg är advokat och f.d. chefsrådman vid Södertörns tingsrätt. Emilia Lundberg är advokat 
och f.d. rådman vid Attunda tingsrätt. De är båda innehavare av Advokatfirman Lundberg & Gleiss och frekvent 
anlitade skiljedomare i svenska och internationella skiljemål.

Rakel 2019 – konferens för kvinnliga jurister på Grand Hôtel i Stockholm
(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 och jämställdhet. Välkommen till en 
eftermiddag och kväll med information, inspiration och mingel.

Mer information kommer i särskilt nyhetsbrev och kommer att presenteras på www.advokatakademien.se
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NYHET: Frågor om efterarvsrätt
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Information om kursen kommer att publiceras på www.advokatakademien.se

Cecilia Runesson är advokat och bedriver sedan 2010 sin verksamhet i Advokat Cecilia Runesson AB, ute-
slutande inom området ekonomisk familjerätt. Hon har undervisat i familjerätt på Stockholms universitet och 
undervisar även advokater och biträdande jurister inom bodelning och arvsrätt.

Ekobrottsprocessen – grundkurs
(12 kurstimmar, 17 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
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 företags-
ekonomiska överväganden som görs under förundersökningsarbetet.

Henrik Olsson Lilja driver egen verksamhet i advokatbyrån Olsson Lilja Advokater med specialisering på försvarar- 
uppdrag, särskilt ekobrott.
Per G Hansson är hovrättsråd över Skåne och Blekinge och tidigare vice chefsåklagare på Ekobrottsmyndig-
heten. Han håller regelbundet kurser i ekobrottmål för Domstolsakademin.
Henrik Lundin är strategisk ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten och ansvarig för utbildningen av ekorevisorer.
Lena Hjelm är operativ ekorevisor på Ekobrottsmyndigheten. 

Uppdraget som bodelningsförrättare 
(12 kurstimmar, 16 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)
Kursen ger en grundlig genomgång av allt som rör bodelningsförrättningen såsom hantering av kostnadsfördel-
ningen, 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 med-
författare till kommentaren till Äktenskapsbalkens andra upplaga (2010) och har medverkat vid olika utredningar 
avseende bodelningsrätt.

Tvistemålsprocessen 2 – huvudförhandling och hovrättsprocess 
(6 kurstimmar, 7 500 kr) 
Advokatsamfundets återkommande och uppskattade kurs tar upp vad ombud bör tänka på inför och under 
huvudförhandling i tingsrätt, i samband med överklagande, samt inför och under huvudförhandling i hovrätt. 
Kursen ger konkreta tips på hur ombudet bäst bör gå tillväga. 

Olle Flygt är advokat och delägare vid Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Han har mycket omfattande  
erfarenhet av tvistemål, förvaltningsprocess och skiljeförfaranden.
Cecilia Klerbro är lagman vid Nacka tingsrätt.  
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NYHET: Advokatetik och god advokatsed för administrativ personal 
Göteborg 11 mars, Malmö 6 maj, Stockholm 14 maj
(3 kurstimmar, 4 300 kr)
Advokatakademiens nya 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.
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Målsägandebiträde och särskild företrädare
(12 kurstimmar, 17 500 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård) 
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 från del-
tagarna välkomnas.

Anna Björklund är advokat och delägare vid Sju Advokater.  Hon arbetar uteslutande med brottmål och social-
rätt samt håller regelbundet utbildningar inom dessa ämnesområden.
UllaBella af Klercker är advokat och delägare vid Advokaterna af Klercker & Oehme, verksam främst i Stock-
holm. Hon har mycket stor erfarenhet av socialrättsliga mål men även av brottmål. 

NYHET: Internationell äktenskapsrätt 
(6 kurstimmar, 7 500 kr) 
Den internationella äktenskapsrätten är i stora delar från år 1904. Det är också orsaken till att den många 
gånger kan vara komplicerad och svårtolkad. Eftersom den internationella äktenskapsrätten kan se olika ut i 
olika länder är det av stor betydelse att advokater som stöter på denna typ av frågor förstår hur lagreglerna ska 
tillämpas i Sverige. Advokat Ulf Bergquist och jurist Anna Fayad djupdyker i den internationella äktenskapsrät-
ten. Även de kontroversiella frågorna om barnäktenskap och månggifte behandlas. Ska barnäktenskap ingångna 
utomlands vägras erkännande i Sverige? Ny lagstiftning kan vara på plats den 1 januari 2019, d.v.s. innan kurs-
start. Utgångspunkten för kursen är föreläsarnas lagkommentar från 2017, Internationell äktenskapsrätt – en 
kommentar, som ingår i kursmaterialetet. 

Ulf Bergquist är advokat och senior partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han var medlem av den 
expertgrupp, som på EU-kommissionens uppdrag tog fram förslaget till EU:s bodelningsförordning, och en av 
författarna till den internationella lagkommentaren till förordningen. Ulf Bergquist har varit expert i utredningen 
om barnäktenskap och är expert i utredningen om månggifte.
Anna Fayad är jurist vid Familjens jurist i Stockholm.

Brottmålskurs 1 – försvararens uppgifter i och utom domstol 
(15 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Ystad Saltsjöbad)
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.

NYHET: Kommersiell förvaltningsrätt och grundläggande rättigheter för  
juridiska personer
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs belyser förvaltningsrättens och den offentliga rättens stora praktiska och ekono-
miska betydelse i kommersiell verksamhet. Här ingår även grundläggande rättigheter för juridiska personer. På 
kursen visas – med utgångspunkt från en rad verklighetsanknutna konkreta exempel – hur den kommersiella 
förvaltningsrätten används som ett effektivt instrument i den juridiska verktygslådan. Kursen tar fasta på de 
olika övergripande rättsfrågor som kan uppkomma i samband med att juridiska personer kommer i kontakt med 
olika myndigheter och domstolar. 

Percy Bratt är advokat och delägare vid Advokatbyrån Bratt Feinsilber Harling, och kursledare på Advokatsam-
fundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater. 
Karin Åhman är förutvarande professor i offentlig rätt, tf. lektor vid Stockholms universitet, och kursledare på 
Advokatsamfundets kurs i konstitutionell rätt för blivande advokater.
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Juridik för advokatassistenter – grundkurs 
(15 kurstimmar, 18 500 kr inkl. helpension på Smådalarö Gård)
Advokatakademiens grundläggande kurs för advokatassistenter som vill utvecklas och växa i sin roll på advokat-
byrån. 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. affärsju-
ridik, bolagsrätt och immaterialrätt. Anna Öster håller återkommande utbildningar för advokatassistenter och 
paralegals och är en mycket uppskattad föreläsare.

NYHET: EU:s bodelningsförordningar och vår nya internationella bodelningslag
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Advokatakademiens nya kurs behandlar EU:s bodelningsförordningar och den nya kompletterande svenska 
internationella bodelningslagen (IBL). Arton EU-stater (inkl. Sverige) har anslutit sig till förordningarna. De två 
EU-förordningarna träder i kraft den 29 januari 2019 och även IBL förväntas träda ikraft vid denna tidpunkt. 
Kursledarna redogör ingående för reglerna i dessa nya lagstiftningar och belyser dem med praktiska exempel.

Ulf Bergquist är advokat och senior partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Han var ledamot i den 
expertgrupp som på EU-kommissionens uppdrag arbetade fram förslaget till EU:s bodelningsförordning, och 
ledamot i expertgruppens särskilda arbetsutskott. Ulf Bergquist var en av författarna till lagkommentaren Inter-
nationella arvslagen och de internationella bodelningslagarna – En kommentar (Norstedts Juridik).
Ulrika Hedström är advokat och partner vid Bergquist & Partners Advokatbyrå. Hon var ledamot av Advokat-
samfundets remissgrupp för utredningsförslaget till IBL.

Ersättningsfrågor inom personskaderätten – en praktisk genomgång av  
praxisutvecklingen
(6 kurstimmar, 7 500 kr)
Under de senaste 10 åren har det skett en mycket snabb utveckling inom personskaderätten. Kursen går ige-
nom praxisutvecklingen utifrån HD:s domar, Trafikskadenämndens cirkulärreferat och Personskadekommitténs 
cirkulär. Exempelvis behandlas de försäkringsmedicinska kriterierna för samband, de medicinska tabellverken 
samt vilket underlag som bör ligga till grund för medicinska bedömningar.
Mats Wikner är advokat med lång erfarenhet inom personskaderätten. Han har sedan 1985 företrätt ett mycket 
stort antal personer från hela Sverige som råkat ut för personskador, och var med och startade Skadeståndskol-
legiet år 1995.
Ola Schönning är jurist med bakgrund som domare och chefsjurist på försäkringsbolag.
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Advokatakademiens ledarskapsprogram 2019 
(22 kurstimmar, 23 500 kr)
Advokatsamfundet har tillsammans med Handelshögskolan Executive Education tagit fram ett ledarskaps-
program i syfte att ge nya chefer på advokatbyrå en bra grund och effektiva verktyg för sitt ledarskap.  
Ledarskapsprogrammet hjälper dig att utveckla ett framgångsrikt ledarskap med teoretisk grund och  
integrerad praktisk träning. Programmet genomförs med flera tillfällen under våren 2019 med start på 
Smådalarö Gård 5-6 februari (inkl. helpension) och avslutande kursdag på Advokatsamfundet den 9 april 
(inkl. middag). 

Programmet leds av Malin Nyman, Program Director vid Handelshögskolan Executive Education. 
Läs mer på www.advokatakademien.se
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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 kursbeskriv-
ningen 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.

www.advokatakademien.se  |  kursinfo@advokatsamfundet.se  |  www.advokatsamfundet.se  |  08-459 03 00

Advokatetik och god advokatsed

28 jan  Göteborg
4 feb   Malmö
12 feb  Stockholm
12 mar  Stockholm
8 apr   Stockholm
23 apr  Göteborg
21 maj  Stockholm

KOSTNADSFRIA KURSER VÅREN 2019
Stresshantering och ett 
hållbart arbetsliv

18 feb  Stockholm

18 mar  Malmö
6 maj   Göteborg
10 jun  Stockholm

Nyheter rörande penning-
tvättslagstiftningen

28 jan  Stockholm
18 mar  Göteborg
13 maj  Malmö

Advokatetik och god advokatsed  
– för advokater

25 mar  Malmö
11 jun  Stockholm

20–22 september: Fördjupning inom brottmålsprocessen 
(15 kurstimmar, 19 900 kr inkl. helpension på Falkenberg Strandbad)

10–11 oktober: Ekobrottsprocessen - fördjupning  
(12 kurstimmar, 15 900 kr)

KOMMANDE KURSER HÖSTEN 2019


