
VÄLKOMMEN TILL

Kurs om nya 

sexualbrottslagstiftningen 

Datum: 19 maj 2020

Tid: 9.00-16.00 (6 utbildningstimmar)

Plats: Kristianstad, Quality Hotell Grand 

Pris: 6900 kr exkl. moms

Kursen uppfyller advokatsamfundets krav 

på professionell vidareutbildning.

Anmälan till:  

moa@centrumadvokaterna.se 



Advokat David Hall

Hall är specialiserad på brottmål och har företrätt många klienter i
medialt uppmärksammade mål. Han har tillsammans med
advokat Viktor Carlberg grundat advokatbyrån Två Lejon. Hall
läste juridik i Lund och Stockholm och har lång erfarenhet av
ärenden som innefattat svåra juridiska frågeställningar.

Advokat Solveig Sörlien 

Sörlien har arbetat med brottmål i över 20 år och anlitas

regelbundet som föreläsare, speciellt inom sexualbrott. Hon har

bland annat föreläst för Ungdomsstyrelse och för olika

brottsförebyggande organisationer. Hon är nu också verksam på

advokatbyrån Två Lejon.

Föreläsare: 



Från en liten byrå som startade år 1999 som idag har 15 anställda och 3 kontor i

Olofström, Bromölla och Växjö. Våra verksamhetsområden är bland annat

brottmål, migrationsrätt, familjerätt och hästjuridik.

Utbildning och kunskap värdesätter vi högt för att förbättras i vårt dagliga arbete,

därför erbjuder vi kvalitativa utbildningar för ett rimligt pris.

Varmt välkommen som deltagare på våra kurser!

Eva Johansson, advokat & delägare 

Nya sexualbrottslagstiftningen

Kursen kommer gå in på rollen som målsägandebiträde respektive försvarare och beröra den särskilda

företrädaren i sexualbrott. Föreläsarna kommer bland annat lägga vikt på frivilligrekvisitet och på de

oaktsamhetsbrott som år 2018 infördes i 6 kap brottsbalken och vilka sexualbrott som kan utövas via

nätet. Kursen kommer även ta upp de skadeståndsrättsliga frågor som kan uppkomma.

Som deltagare får Du kunskap om:

• Viktiga nyheter i såväl lagstiftning som rättspraxis

• Ingående redogörelse för relevant praxis

• Verktyg för god argumentation i sexualbrottsmål



Planerade kurser 

www.centrumadvokaterna.se

Olofström Växjö Bromölla
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293 34 Olofström           352 31 Växjö 295 31 Bromölla

020-30 14 30

Grundkurs i rättsmedicinGrundläggandekurs i 

LVU

31 mars 

Växjö Kristianstad

6 okt

Sakframställan och 

plädering

4 dec

Växjö


