
VÄLKOMMEN TILL K URSEN

Försvararens roll 
i brottmål

– angrip gärningspåståendet!

15 mars 2019, kl 09.00-16.00

Quality Grand Hotel, Kristianstad

Avancerad kurs om försvararens roll i praktiken.  
Lär dig formulera sakframställning, frågor,  

bevisning och plädering för att möta åklagarens  
gärningspåstånde på bästa sätt!  

Föreläsare: 
Advokat Lars Kruse  
Advokatbyrån Kruse & Co, Helsingborg

Advokat Lars Kruse har varit verksam som advokat sedan 
1989. Sedan 2012 driver han en renodlad brottmålsbyrå och 
har de senaste 15 åren arbetat uteslutande med försvarar- 
uppdrag. Lars Kruse har förekommit i ett flertal massmedialt 
uppmärksammade mål. Utöver sina försvararuppdrag under-
visar han för Sveriges Advokatsamfund m.fl.

Arr: 



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 tjän-

ster av hög kvalité med klienten i absoluta centrum.

Advokatbyrån har medarbetare som behärskar de flesta 

juridiska områden. Då utbildning är viktigt för oss anord-

nar 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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DATUM:  15 mars 2019
TID:  09.00-16.00 (6 utbildningstimmar)
PLATS:  Quality Grand Hotel, Kristianstad 
 Västra Storgatan 15  
PRIS:  6 500 kr exkl. moms

Kursen uppfyller advokatsamfundets  
krav på professionell vidareutbildning. 
Du anmäler dig genom att maila till  
info@centrumadvokaterna.se

Under kursen arbetar vi med ett autentiskt exempel för att få den rätta känslan för hur 

du som försvarare skall angripa åklagarens gärningspåstående, formulera dina frågor 

och om samt när du skall åberopa egen bevisning. Även tips för en snärtig plädering 

kommer att ges. Kursen är praktiskt inriktad för att ge deltagarna nya verktyg att ta med 

sig och använda vid nästa förhandling.

Kursen vänder sig till de som redan arbetar som försvarare. Kursen är på en något högre 

nivå och för att få ut maximalt av kursen bör deltagarna ha haft försvararuppdrag. 

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

Försvararens roll i brottmål – angrip gärningspåståendet!




