
VÄLKOMMEN TILL

Avancerad kurs runt

Målsägandebiträde- 
uppdraget

MED ADVOKAT CLEA SANGBORN,  
FÖRSVARSADVOKATERNA STOCKHOLM



DATUM:  23 nov 2018
TID:  09.00 - 16.00  (6 utbildningstimmar) 
PLATS:  Kristianstad, exakt lokal meddelas senare
PRIS:  5 900 kr exkl. moms

Kursen vänder sig till de som redan arbetar som målsägandebiträde.  
Kursen är på en lite högre nivå och för att få ut maximalt av kursen bör  
deltagarna redan ha haft några uppdrag som målsägandebiträde.

Kursen tar upp de lite besvärligare skadeståndsfrågorna och hur ev. försäkringsersättning  
påverkar skadeståndet. Vidare frågan om att biträda åtalet eller inte och de skyldigheter som 
följer med när man biträder åtalet, när och hur målsägandebiträdet kan/bör justera åtalet.  
Vi går även igenom problematiken med avskiljande av skadeståndet, är detta bra eller dåligt och 
hur går det med målsägandebiträdets förordnande? Kursen tar upp frågan när man ska yrka på 
skadestånd utöver praxis och hur man ska argumentera för att få igenom detta. Kursen kommer 
även att ta upp frågor runt vad som händer med rättegångskostnaderna vid överklagande.

Välkommen med Din kursanmälan redan idag, antalet platser är begränsat.

Kursen uppfyller advokatsamfundets  
krav på professionell vidareutbildning. 

Du anmäler dig genom att maila till  
info@centrumadvokaterna.se

Avancerad kurs runt målsägandebiträde



Föreläsare: 
Advokat Clea Sangborn,  
Försvarsadvokaterna Stockholm.

Advokat Clea Sangborn har arbetat som advokat 
sedan 1999 och är delägare på Försvarsadvokaterna 
i Stockholm. Hon har företrätt målsäganden i 
väldigt många mål, både stora och små. Eftersom 
hon arbetar både som försvarare och målsägande-
biträde har hon en gedigen erfarenhet av brottmål. 
Hon har hållit kurser om rollen som målsägande-
biträde under flera år.
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www.centrumadvokaterna.se

OLOFSTRÖM
Östra Storgatan 27 
293 34 Olofström
0454 - 30 14 30

VÄXJÖ
Kungsg 13 A, 3 vån 
352 31 Växjö
0470 - 24 330

BROMÖLLA
Storgatan 38
295 31 Bromölla
0456 - 33 30 09

Centrumadvokaterna har sedan starten 1999 arbetat med att 
sätta klienterna i centrum. Advokatbyrån verkar främst i södra 
Sverige och har kontor i Olofström, Växjö och Bromölla. Fokus 
ligger på att leverera juridiska tjänster av hög kvalité med 
klienten i absoluta centrum.

Advokatbyrån har medarbetare som behärskar de flesta 
juridiska områden. Då utbildning är viktigt för oss anordnar 
vi kvalitativa utbildningar, där vi även bjuder in andra jurister 
och advokater, till rimliga priser.

Vi ser med glädje fram emot att se Dig som deltagare på våra 
utbildningar.

Eva Johansson 
Eva Johansson, advokat och ägare

Det är vi som är Centrumadvokaterna!
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