Kvalificerade kurser för

Advokater V Å R E N
& Jurister 2 0 1 9
– med Sveriges främsta experter och föreläsare

Välkommen att anmäla dig till utbildningar för advokater & jurister hösten 2019
BG Institute är ett utbildningsföretag med lång erfarenhet av att utbilda yrkesverksamma jurister och advokater.
Våra utbildningar leds av Sveriges främsta experter och specialister. Som kursdeltagare får du både djupgående analyser av
juridiska frågor, kunskap om praktisk tillämpning och användbara modeller för ditt eget arbete.
Vi är marknadsledande inom vidareutbildning i juridik. Vi följer ny lagstiftning, bevakar rättspraxis och utvecklar ständigt vårt
kursutbud för att svara upp mot högt ställda krav på kvalificerad utbildning. Vi är även certifierade av Almega, tidigare SAUF,
Sveriges auktoriserade utbildningsföretag.

Titlarna är länkade – klicka för att läsa mer om kurserna på hemsidan

Affärsjuridik

DYNAMIKEN I PRIVATE EQUITY – STRUKTURELLT OCH
TRANSAKTIONSMÄSSIGT FRÅN ANALYS TILL AFFÄR

EARN-OUTS OCH PRISKLAUSULER – FÖRDJUPAD KURS
MED FOKUS PÅ KÖPESKILLINGSMEKANISMER

Denna kurs behandlar Private Equity som fenomen ur ett juridiskt
och ekonomiskt perspektiv, dynamiken i ett köp likväl som den
affärsrättsliga aspekten, affärsutvecklingen innebärande
rapportering och kommunikation med kund/klient.

Känner du till prisklausuler och earn-outs vid företagsförvärv?
Under dagen behandlas de vanligaste metoderna, begreppen och
fallgroparna. Särskild vikt kommer läggas vid att förstå vad som
händer i ett avtal när det sker förflyttningar i den kommersiella
uppgörelsen mellan klienter och hur man skyddar parterna från
medveten eller omedveten påverkan/manipulation av priset.

Föreläsare: Jur. kand och civilekonom Emmanuel Ergul
20 februari 2019, Stockholm

Föreläsare: Jur. kand och civilekonom Emmanuel Ergul
03 april 2019, Stockholm
08 maj 2019, Malmö

DET AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA SKADESTÅNDSANSVARET

LÅNEAVTALET

Advokat Carl Svernlöv går igenom förutsättningarna för styrelseledamöternas och verkställande direktörens skadeståndsansvar
enligt aktiebolagslagen. Vi fördjupar oss bland annat i ansvaret vid
delegation, bolagsledningens skadeståndsansvar vid olovliga
värdeöverföringar, och hur ansvaret gestaltar sig när en koncerns
matrisorganisation inte följer bolagsrättens mönster.

Den här kursen ger dig ökad förståelse för finansiering, särskilt förvärvsfinansiering, LBO-finansiering och fastighetsfinansiering där
finansieringen tillhandahålls av en eller flera banker.

Föreläsare: Advokat Carl Svernlöv
12 april 2019, Stockholm
26 april 2019, Göteborg
03 maj 2019, Malmö

Vi tittar bland annat på olika låntagarstrukturer gällande låneavtal
med en eller flera låntagare som parter, tänkta kategorier av olika
långivare och vilka parter som normalt förekommer i ett låneavtal.
Föreläsare: Advokat Per Nyberg
22 maj 2019, Stockholm

är givande och intressanta. Jag ser dem som ett bra sätt att
” BG Institutes kurser
hålla mig uppdaterad inom mitt rättsområde. ”
Advokatfirman Vinge
Boka idag på www.bginstitute.se

Affärsjuridik forts.
STANDARDKLAUSULER

AVTALSTOLKNING

Håll dig uppdaterad kring det viktigaste gällande standardklausuler vid avtal och hur man nyttjar dem på bästa möjliga vis.
Under den här kursdagen får du mer kunskap om vanligt förekommande klausuler inom avtalsrätten, huruvida de har någon
funktion i svensk och utländsk rätt, samt hur de bör formuleras.

Christina Ramberg har valt ut vanligt förekommande praktiska
frågor i anslutning till fastställande av avtals innehåll. Syftet med
kursen är att du 1) ska få råd om hur avtalstext bör utformas, 2)
ska få råd om hur avtalsinnehåll ska fastställas när avtalsparter är
oense. Hon kommer också att uppmärksamma särskilt senare års
avgöranden från Högsta domstolen.

Föreläsare: Professor Christina Ramberg
14 februari 2019, Stockholm

Föreläsare: Professor Christina Ramberg
19 mars 2019, Stockholm
26 april 2019, Malmö
24 maj 2019, Göteborg

IT-AVTAL I PRAKTIKEN
– NYHETER, AVTALSRÅD OCH FÖRHANDLINGSTIPS

FRÅN PRIVAT BOLAG TILL BÖRSBOLAG

IT-avtal i praktiken är kursen för dig som behöver konkreta råd om
hur man arbetar internt för att ta fram avtalsdokument, hur man
skapar en offertförfrågan och hur man formulerar avtalen för att de
ska bli så förutsägbara och flexibla som möjligt.
Föreläsare: Advokat Agne Lindberg
07 februari 2019, Stockholm

Kursen ger deltagare en genomgång av det regelverk som blir
tillämpligt när ett bolag tar steget in på aktiemarknaden. Under
dagen går vi igenom regler om observationsnotering, börsstopp,
avnotering och byte av handelsplats. Du får även kunskap om
börsernas övervakning och sanktionssystem, samt mer kunskap
om Finansinspektionens och Aktiemarknadsnämndens roller och
arbetssätt.
Föreläsare: Ekon. lic. och jur. kand Rolf Skog
07 maj 2019, Stockholm

BOLAGSRÄTTSLIG NYHETSDAG 2019

AKTIEBOLAGSRÄTTSLIGA NYCKELFRÅGOR

Två av Sveriges främsta experter inom associationsrätten strålar
samman i en bolagsrättslig nyhetsdag som blivit en riktig favorit.
Under denna återkommande nyhetsdag behandlar föreläsarna
både ny och kommande lagstiftning inom associationsrätten samt
går i detalj igenom associationsrättslig rättspraxis från de senaste
åren.

I denna kurs fokuserar professor Erik Nerep på att presentera
förklaringar och lösningar till de främsta nyckelfrågorna inom
aktiebolagsrätten. Syftet är att få insikt i de viktigaste frågorna, vad
de innebär i praktiken, samt att få en verktygslåda med framgångsrika exempel och lösningsförslag.

Föreläsare: Advokat Carl Svernlöv, professor Erik Nerep
15 maj 2019, Stockholm

Föreläsare: Professor Erik Nerep
06 mars 2019, Göteborg
20 mars 2019, Stockholm

PENNINGTVÄTT – AKTUELLA TRENDER

MODERN VARUMÄRKESRÄTT

Arbetet med åtgärder mot penningtvätt och finansiering av
terrorism har aktualiserats allt mer de senaste åren, inte minst efter
Panama-läckan, men också med den senaste tidens terroraktioner
runtom i världen. Under denna kursdag kommer föreläsarna att gå
igenom senaste tidens arbete och åtgärder som skett inom detta
område, så som uppmärksammade sanktionsbeslut från Finansinspektionen mot välrenommerade institut.

Under kursdagen får deltagare en genomgång av det senaste årets
praxis på varumärkesrättens område från domstolar och myndigheter, både nationellt och internationellt. Här har vi exempelvis ny
rättspraxis att vänta i och med de nyinrättade patent- och
marknadsdomstolarna. Särskilt fokus ligger på hur aktuell praxis
kan förstås i förhållande till rättsutvecklingen på området samt
vilka utvecklingstendenser som kan utläsas ur nyare avgöranden.

Föreläsare: Advokaterna Amin Bell och Anna Cumzelius
10 maj 2019, Stockholm

Föreläsare: Jur. dr och docent Stojan Arnerstål
07 mars 2019, Stockholm

med kunniga föreläsare och användbart material.
” Proffsig arrangör
Man vet att man får hela paketet hos er. ”
Rejlers Sverige AB
Boka idag på www.bginstitute.se

Affärsjuridik forts.
HD:S PRAXIS UNDER SENARE ÅR
NÄR DET GÄLLER FÖRMÖGENHETSRÄTTEN

FÖRHANDLINGSTEKNIK FÖR JURISTER – 2 DAGAR

Rättsutvecklingen inom förmögenhetsrätten sker kontinuerligt och
huvudsakligen genom praxis, så för att ständigt vara uppdaterad
måste därför HD:s praxis bevakas. Denna kurs syftar till att orientera
deltagarna genom HD:s praxis som kommit på förmögenhetsrättens område under senare år, men även ge fördjupade analyser
rörande vissa viktigare frågor som dessa skapat.
Föreläsare: Stefan Lindskog, fd justitieråd, fd ordförande HD
02 april 2019, Malmö
04 april 2019, Stockholm

Denna tvådagarskurs kan beskrivas som en praktisk och interaktiv
workshop där du som kursdeltagare lär dig en strukturerad metod
för att bättre kunna förbereda genomförandet av avtals- och
tvistelösningsförhandlingar. Under de två dagarna går vi bland
annat igenom hur du effektivt förbereder dig inför olika typer av
juridiska förhandlingar, psykologin i förhandlingens steg
samt hur ditt beteende påverkar resultatet i olika situationer.
Föreläsare: Förhandlingsexpert Johan Lagerbielke
08 april - 09 april 2019, Stockholm

Arbetsrätt
DET ARBETSRÄTTSLIGA REGELVERKET KRING KONKURRENS

PRESKRIPTION INOM ARBETSRÄTTEN

Välkommen till en kurs som kommer att ta upp lojalitet vid
anställning, skadestånd och värdering/bedömningen därav inom
arbetsrätten, skydd för företagshemligheter, konkurrensklausuler
med mera. Vi belyser de ekonomiska sanktionerna vid avtalsbrott
inom arbetsrätten och vid arbetstagares brott mot lagen om skydd
för företagshemligheter i ljuset av hur den nya lagen om företagshemligheter från 1 juli 2018, ger ett bättre skydd för företagen.

Arbetsrätten innehåller ett otal komplexa och svårnavigerade preskriptionsregler som är viktiga för såväl arbetsgivare som arbetstagare att känna till. Under denna kursdag får du som kursdeltagare
lära dig tyda och navigera de arbetsrättsliga preskriptionsreglerna
samt en grundläggande genomgång av den rättspraxis som
utvecklats i domstol angående preskription.

Föreläsare: Advokat Erik Danhard
11 april 2019, Stockholm

Föreläsare: Advokaterna Ottilia Boström & Katarina Åhlberg
21 maj 2019, Stockholm

Entreprenadrätt
ENTREPRENADJURIDIK OCH KONSULTRÄTT
Välkommen till en ny kurs inom entreprenadjuridiken med fokus på
konsultavtal och konsultansvar. Teori varvas med praktiska övningar baserade på verkliga fall. Vi fördjupar oss inom entreprenadjuridikens standardavtal. Målet är att du ska få en djupare kunskap
inom entreprenad- och konsulträtt och därmed bättre förutsättningar att hantera de tvister och meningsskiljaktigheter som är av
återkommande karaktär i entreprenadprojekt.
Föreläsare: Advokat Rolf Andersson
21 februari 2019, Stockholm

ENTREPRENADAVTALETS SVÅRA FRÅGOR
– PRAKTISK TILLÄMPNING
Vid entreprenadavtal och genomförande av entreprenader uppkommer tolkningsfrågor. Ofta framkommer även omständigheter
som varken beställare eller entreprenör kände till eller hade räknat
med. Detta leder till diskussioner och ibland tvister. I den här
kursen står praktisk tillämpning i fokus. Innehållet riktar sig till dig
som är beställare, entreprenör eller konsult och juridiskt insatt.
Föreläsare: Advokat Bo Linander
15 mars 2019, Stockholm
28 mars 2019, Luleå

Familjerätt
BODELNINGSFRÅGOR
– DE SÄRSKILT KOMPLEXA FRÅGORNA

PROCESSEN I MÅL OM VÅRDNAD, BOENDE OCH
UMGÄNGE SAMT VERKSTÄLLIGHET – FÖRDJUPNINGSKURS

Fokus på kursdagen är några av de mer svårlösta och mest omdiskuterade praktiska problem som är vanligt förekommande i den
ekonomiska familjerätten generellt men även av intresse här och
nu. Dessutom tillkommer en redogörelse om vissa internationella
bestämmelser som är nödvändiga att behärska för praktikern.

Kursen behandlar främst processrättsliga frågor i mål om vårdnad,
boende och umgänge samt i ärenden om verkställighet av sådana
avgöranden. Under dagen ligger fokus på avgörande kriterier vid
domstolens ställningstagande om vårdnad och boende, processen
i mål enligt 6 kap. FB och om verkställighet enligt 21 kap. FB.

Föreläsare: Advokat Fredric Renström
06 februari 2019, Stockholm
15 februari 2019, Stockholm

Föreläsare: Lagman Mats Sjösten
27 mars 2019, Stockholm

”Kursinnehållet och kursledarna levererade. Proffsigt bemötande från kursanmälan till avslut.
Detta var min första kurs med BG Institute men inte den sista! ”
Edelbergs Advokatbyrå

Boka idag på www.bginstitute.se

Familjerätt, forts.
NYA REGLER OM BODELNING I
INTERNATIONELLA SITUATIONER

TESTAMENTSSKRIVNING I PRAKTIKEN
– SPECIALKURS

EU-förordningarna ska tillämpas från den 29 januari 2019. Det
innebär att reglerna i 1990 års lag om internationella frågor rörande
makars och sambors förmögenhetsförhållanden (LIMF) kommer att
ersättas. Reglerna om när en svensk domstol kan utse en bodelningsförrättare ändras; reglerna om tillämplig lag ändras helt och
det man kunde om dessa frågor måste nu läras om i grunden.

Varmt välkommen till en speciellt framtagen kurs om testamentesskrivning i praktiken med advokat Marie Wessel. Under dagen
ligger fokus på analys av utformningen av testamenten, konsekvenserna av olika sätt att skriva testamenten och en teoretisk genomgång av centrala frågor inom området.

Föreläsare: Professor Michael Hellner, advokat Fredric Renström
05 april 2019, Stockholm

Föreläsare: Advokat Marie Wessel
08 maj 2019, Stockholm

DÖDSBOFÖRVALTNING – FRÅN AX TILL LIMPA

BOUTREDNING, ARVSKIFTE OCH TESTAMENTESFRÅGOR

Den här kursen syftar till att ge dig tips om den praktiska
hanteringen vid dödsboförvaltning. Vi går framförallt igenom
arvingars och boutredningsmannens, skiftesmannens och
testamentsexekutorns ansvarsområden och befogenheter, samt
i praktiska bodelnings/arvsskiftesfrågor. Vidare diskuterar vi
särskilt andra rådgivares, så som bouppteckningsförrättares och
befullmäktigades ansvar vid uppdrag från arvingar.

Advokat Fredric Renström redogör för de mycket komplicerade
arvsfrågorna som praktiserande stöter på i sin verksamhet. Syftet
är att du som deltagare ska få en oerhört bra genomgång avseende
flera av de mest svårtillgängliga områdena inom arvsrätten.
Kursen behandlar bland annat svåröverskådliga bestämmelser i
3 kapitlet Ärvdabalken samt 6 och 7 kapitlets bestämmelser. Vi går
även igenom gåva/fordringar/övriga transaktioner i familjerättsliga
förhållanden i ljuset av praxis och den nya arvsförordningen.

Föreläsare: Advokat Fredric Renström
09 maj 2019, Stockholm

Föreläsare: Advokat Fredric Renström
13-14 maj 2019, Göteborg

KLANDER AV ARV OCH TESTAMENTE
Vid bouppteckning delges arvingarna en bestyrkt kopia av
eventuellt testamente och har därefter 6 månader på sig att väcka
klandertalan. Denna kursdag navigerar dig som kursdeltagare
genom denna klanderprocess där reglerna är mycket komplicerade
och där det är av största vikt att följa praxis och doktrin så att processerna på bästa sätt kan möta de enskildas rättigheter.
Föreläsare: Advokat Maria Wessel
19 mars 2019, Göteborg
20 mars 2019, Malmö

FALLGROPAR OCH HÅL I HYRESAVTALET
Undvik att fastna i ett långt hyresavtal med snåriga villkor. I vår nya
kurs går föreläsare Magnus Strömqvist, jurist vid Svensk Handel
Juridik, igenom allt du bör veta för att undvika fallgropar och hål i
hyresavtalet. Under kursen får du rikligt med praktiska tips gällande
hanteringen av hyresavtal.
Föreläsare: Jurist Magnus Strömqvist
08 mars 2019, Stockholm
28 mars 2019, Malmö

KOMMERSIELL HYRA
Under senare år har flera centrala frågor angående lokalhyresrätt
avgjorts i rättspraxis och intresset för ämnet har vuxit markant.
Kursen behandlar bland annat förhållandet mellan olika
upphörandegrunder, hyresgästens vårdnadsplikt och underhållsskyldighet samt överlåtelse av lokal.
Föreläsare:
Advokat Robert Ström
Seniorkonsult Rune Thomsson
27 mars 2019, Stockholm

Fastighetsrätt och miljörätt

STRAFF, VITE OCH ANDRA
MILJÖRÄTTSLIGA INGRIPANDEN
Den här kursen ger dig en genomgång av de rättsliga grunderna för
olika typer av ingripanden enligt miljörättens bestämmelser. Även
begränsningar inklusive delgivningskraven behandlas och en viss
fördjupning sker i såväl regler om viten och sanktionsavgifter som
miljöbalkens straffregler.
Föreläsare: Advokat Stefan Rubenson
06 februari 2019, Stockholm
03 april 2019, Göteborg

” Ni har tagit väl hand om mig som kursdeltagare. Mycket bra kursdokumentation
och era kurser håller vad de lovar. ”
Örebro kommun

Boka idag på www.bginstitute.se

Försäkringsrätt och skadeståndsrätt
SKADESTÅNDSRÄTTENS HÖRNSTENAR

SKADA I FÖLJD AV TRAFIK – FÖRJUPNING MED FOKUS PÅ
PRAKTISK TILLÄMPNING
För dig som tidigare har deltagit på vår utbildning ”Skada i följd
av trafik” ger vi nu denna fördjupningskurs med fokus på praktisk
tillämpning. Kursen syftar till att förstärka deltagarnas förmåga att
på ett rättssäkert sätt hantera den stundtals besvärliga frågan om
huruvida en skada uppkommit i följd av trafik i den mening som
avses i trafikskadelagen eller inte.

Välkommen till en ny kurs inom skadeståndsrätten där du får fördjupade kunskaper i fråga om praktiska skadeståndsbedömningar.
Praktisk skadeståndsbedömning idag innefattar bedömningar av
en mängd olika slag, men några av dessa är dock mer centrala än
andra såtillvida att de aktualiseras i det stora flertalet fall och det är
dessa som man under denna kursdag kommer att djupdyka i och
avhandla på ett praktiskt sätt.

Föreläsare: Professor Marcus Radetzki
16 maj 2019, Stockholm

Föreläsare: Professor Marcus Radetzki
15 maj 2019, Stockholm

Immaterialrätt
DET NYA INTEGRITETSSKYDDET PÅ INTERNET:
STRAFFRÄTT, EU-RÄTT OCH CIVILRÄTT

IMMATERIALRÄTTSINTRÅNG
Här behandlar vi flera omtvistade frågor gällande immaterialrättsintrång. Felaktigt nyttjande av immateriella rättigheter, utifrån
skyddsomfång och kontraktsrättsliga avgränsningar av skyddsobjekten som tillgängliga sanktioner prövas. Dessutom kommer kursen att belysa skadestånds- och ersättningsproblematiken, liksom
spörsmål om gärningsmannaskap och medverkan.

Vad får man som aktör göra/skriva eller inte på Internet? Denna
kurs kommer att behandla regelverket kring såkallat ”näthat”.
Kursen går igenom juridiken kring näthat, och hur domstolarna
bedömt hot och andra kränkningar på Internet.
Föreläsare:
Professor Mårten Schultz
Verksamhetschef Ängla Eklund
23 april 2019, Stockholm

Föreläsare: Professor Jan Rosén
09 april 2019, Göteborg
12 april 2019, Stockholm

Insolvensrätt

Processrätt
PROCESSTAKTIK OCH PROCESSRÄTT
I DISPOSITIVA TVISTEMÅL

SAKRÄTT, EXEKUTIONSRÄTT OCH INSOLVENSRÄTT

Tvistemål i tingsrätt görs upp alltmer efter förlikningsförhandlingar
parterna emellan. Vi har därför satt ihop denna interaktiva kurs
som leds av en advokat och en domare med omfattande
erfarenhet och kunskap rörande dessa frågor, allt för att få hela
bilden av förfarandet. Den röda tråden under kursdagen är processtaktik i vid bemärkelse.

Vi ger dig en genomgång av lagstiftning och praxis inom sakrättens,
exekutionsrättens och insolvensrättens område. Kursen kommer
att ta upp pågående reformarbete och vilka förändringar som
möjligen kan komma att ske. Du får också inblick i hur värdering av
tillgångar kan göras särskilt utifrån ett exekutionsrättsligt och ett
insolvensrättsligt perspektiv utifrån en ny färsk studie.

Föreläsare: Advokat Ulrik Smedberg, lagman Mats Sjösten
11 mars 2019, Stockholm

Föreläsare: Professorerna Annina H Persson, Marie Karlsson-Tuula
04 april 2019, Stockholm

PRAKTISKT PROCESSANDE FÖR FRAMGÅNG

BEVISBÖRDA OCH BEVISKRAV I FÖRSÄKRINGSTVISTER

Ombudets agerande inför och under en tvist kan ofta vara
avgörande för utgången. Kursen tillhandahåller råd och metoder
för att öka dina chanser till framgångsrik tvistelösning. vi berör ett
antal centrala frågor, strategier, positionering och förberedelser
inför tvist. Du får också praktiska råd kring sakframställning, förhör
och plädering

Välkommen till vår nya kurs där vi metodiskt behandlar de processrättsliga aspekterna, förberedelser för själva rättegången, vad som
gäller generellt för försäkringsbranschen och vad man fokuserar på
vid bevisrelaterade bedömningar. Kursen kommer till stor del att
baseras på fallövningar.
Föreläsare:
Advokat Bengt Bolin
Chefsjurist Anders Hjelm
01 april 2018, Stockholm

Föreläsare: Advokat Robin Oldenstam
22 mars 2019, Stockholm
10 april 2019, Malmö

” BG Institute håller kurser i intressanta och relevanta ämnen.”
Axfood
Boka idag på www.bginstitute.se

Processrätt, forts.
BEVISNING OCH FÖRHÖR I TVISTEMÅL

CIVILRÄTTSLIG TURBO

Att de flesta tvistemål vinns på bevisfrågor och inte rättsfrågor
känner ombud förstås till. Den här kursen fokuserar därför helt på
bevisning och förhör i tvistemål, och hur ombudet ska kunna maximera huvudmannens möjligheter till framgång utifrån bevisfrågor.
Anslaget är helt och hållet praktiskt för att belysa strategier och
tillvägagångssätt utifrån verkliga exempel.

Rättvisans kvarnar mal långsamt. Det är påtagligt i fråga om
processen i domstol. Men också många skiljetvister fördröjs.
Inte sällan är skälet processtaktik. Civilrätten hamnar i baksätet.
Processtaktiken styr. Kursen är i huvudsak inriktad på hur reglerna
om kvarstad med mera rent praktiskt kan användas. De nya EUreglerna får särskilt utrymme. Mångfaldiga exempel ges. Därtill får
du konkreta råd om vad käranden i övrigt kan göra för att undvika
utdragna civilprocesser.

Föreläsare:
Advokat Emilia Lundberg, lagman Magnus Widebeck
09 maj 2019, Stockholm

Föreläsare: Advokat Robin Oldenstam, lagman Magnus Widebeck
23 maj 2019, Stockholm

INTERNATIONELL PROCESSRÄTT
I denna kurs behandlar professor Michael Hellner de regler som
gäller för frågor om domstols internationella behörighet och gränsöverskridande verkställighet. Som deltagare får du fördjupa dig i
vad du bör tänka på vid en internationell process med fokus på var,
när, och hur du bör processa i en gränsöverskridande tvist.
Föreläsare: Professor Michael Hellner
28 maj 2019, Stockholm

Straffrätt

Skadeståndsrätt

DEN NYA SEXUALBROTTSLAGSTIFTNINGEN

SKADETSTÅNDSBERÄKNING VID SAKSKADA

I denna kurs ger vi dig en genomgång av brottsbalkens sexualbrottslagstiftning före, och särskilt efter de stora lagändringar som
trätt ikraft 1 juli 2018. Utöver reformen i sin helhet kommer vikt
läggas på de oaktsamhetsbrott som efter lagändringen införs i
6 kap brottsbalken och vilka sexualbrott som kan utföras via nätet.
Kursen kommer även innehålla praxisgenomgång av avgöranden
före den 1 juli 2018 och hur dessa avgöranden kan appliceras på
den nya lagstiftningen.

Kursen behandlar de regler och principer som i svensk utomobligatorisk skadeståndsrätt styr skadeståndsberäkningen vid
sakskada. Upplägget är praktiskt orienterat och syftar till att steg
för steg skildra tillvägagångssättet vid beräkningen av skadestånd
avseende sakskada.

Föreläsare: Advokaterna Solveig Sörlien, David Hall
28 mars 2019, Göteborg
29 mars 2019, Malmö
10 maj 2018, Stockholm

Föreläsare: Professor Marcus Radetzki
07 mars 2019, Göteborg
26 mars 2019, Stockholm

STRAFFVÄRDE OCH STRAFFMÄTNING

VAL AV PÅFÖLJD

Vår tidigare kurs Påföljdsdagarna har delats upp i två olika delar
för att främja breddning och fördjupning i särskilt viktiga delar. De
områden som kommer att behandlas under denna dag är:

Vår tidigare kurs Påföljdsdagarna har delats upp i två olika delar
för att främja breddning och fördjupning i särskilt viktiga delar. De
områden som kommer att behandlas under denna dag är:

• Allmänt om straffvärdet.
• Straffvärdet av flerfaldig brottslighet.
• Straffmätning av böter och fängelse.

• Påföljdernas inbördes stränghet.
• Gemensam påföljd eller uppdelat påföljdsval?
• Straffvärdets (straffmätningsvärdets) betydelse för påföljdsvalet.

I båda kurserna kommer även frågor med anknytning till 34 kap.
BrB att tas upp.

I båda kurserna kommer även frågor med anknytning till 34 kap.
BrB att tas upp.

Föreläsare: Martin Borgeke, fd. justitieråd
06 februari 2019, Stockholm
14 mars 2019, Göteborg
10 maj 2019, Malmö

Föreläsare: Martin Borgeke, fd. justitieråd
04 april 2019, Stockholm

Boka idag på www.bginstitute.se

Straffrätt forts.
FÖRSVARSADVOKATEN – VÄGEN TILL EN FRIKÄNNANDE DOM
Välkommen till denna kurs som är ämnad för dig som arbetar
med försvararuppdraget och som vill spetsa till dina kunskaper
i försvararrollen. Att agera försvarare är komplext och psykologi,
timing och tydlighet kräver sin försvarare. Under denna kursdag ger
föreläsarna dig tips och råd om hur du kan utveckla dig själv från en
medioker advokat till en stjärnadvokat inom försvararrollen.
Föreläsare: Advokaterna David Massi, Rebecka Halef
09 april 2019, Stockholm
10 maj 2019, Göteborg

FÖRUNDERSÖKNING OCH TVÅNGSMEDEL
– UNGA LAGÖVERTRÄDARE
Förundersökningen ligger till grund för åklagarens åtalsbeslut. Därmed är det viktigt att advokater och andra aktörer har kunskap om
vad ett beslut att inleda/lägga ner/avsluta förundersökningen får
för betydelse för den misstänkta. Föreläsare och advokat Solveig
Sörlien ger under kursen bland annat kunskap om de misstänktas
rätt till partsinsyn i förhållande till förundersökningssekretessen,
och vilken betydelse en utsaga lämnad under förundersökningen
kan få i förhållande till utsagan i rätten.
Föreläsare: Advokat Solveig Sörlien
10 april 2019, Stockholm

ATT FÖRHÖRA ETT VITTNE
Denna kurs med Per E Samuelson baseras på gamla erfarenheter
från främst England och USA om hur skickliga försvarsadvokater går
till väga i huvud- och motförhör. Precis som boken ”Att förhöra ett
vittne” är kursen anpassad till svenska förhållanden. Under dagen
går föreläsaren igenom svenska rättsregler i tvistemål och brottmål
– exempelvis stoppregeln i RB 43:10 som gäller i tvistemål, men
inte brottmål.
Föreläsare: Advokat Per E Samuelsson
14 maj 2019, Stockholm
22 maj 2019, Göteborg

RÄTTSMEDICIN
– MEDICINSKA BEDÖMNINGAR I JURIDISK KONTEXT
Den här nya kursen syftar till att bland annat ge dig ökad kunskap
om rättsmedicinska bedömningar, utlåtanden samt dokumentation och tolkning av undersökningsfynd. Stort fokus ligger vid att
klargöra skillnaden mellan klinisk och rättsmedicinsk diagnostik
och vilken betydelse medicinska bedömningar har i en juridisk
kontext.

” Ni har bra kursutbud och anordnar kurserna på
ett professionellt sätt.
”
Advokat Althin

Föreläsare: Professor Ingemar Thiblin
07 februari 2019, Stockholm

RÄTTSMEDICIN – FORTSÄTTNINGSKURS

BARNKONVENTIONEN – PÅVERKAN PÅ SVENSKA LAG

Fortsättningskursen i rättsmedicin för jurister inleds med en
betraktelse över fenomenet faktaresistens och dess betydelse för
rättsmedicinska bedömningar. Därefter följer en genomgång av de
etablerade principerna och den praktiska tillämpningen av dessa
för skadedokumentation och skadetolkning. Detta moment är
delvis en fördjupning av det som förmedlades på grundkursen men
förutsätter inga baskunskaper i rättsmedicin.

Denna kursdag kommer att fokusera på vad som händer när
Förenta nationernas (FN:s) barnkonvention blir lag i Sverige år
2020, och hur dessa lagändringar som sker för att barnrätten ska
få bättre genomslagskraft i praktiken i Sverige kommer att påverka
befintliga lagar och utfall.

Föreläsare: Professor Ingemar Thiblin
19 mars 2019, Göteborg
28 mars 2019, Stockholm
04 april 2019, Malmö

Föreläsare: Advokat Amanda Chafira Onval
11 april 2019, Göteborg
24 april 2019, Stockholm

Boka idag på www.bginstitute.se

Övrigt

MINNE I RÄTTSVÄSENDET

ETT ÅR MED GDPR – NYHETER OCH FÖRVALTNINGSFRÅGOR

Denna kurs tar upp minnesaspekten inom rättsväsendet. Man kommer gå igenom faktorerna som påverkar tillförlitligheten i utsagor
från målsägande och vittnen, hur förhör och dess utfall påverkas
utifrån den förhördes emotionella tillstånd vid gärningen likväl som
vid förhörstillfället. Man kommer även att ta upp processen, värdet
av och minnesbilden vid barns vittnesmål, hur tillförlitliga är dessa
vittnesmål? Hur framkallar man på bästa sätt en korrekt vittnesbild?

Det har snart gått ett år sedan Dataskyddsförordningen (GDPR)
började tillämpas den 25 maj 2018. Många verksamheter arbetade
hårt med att förbereda verksamheten för de ökade kraven. Men
vad har hänt under det gångna året och vilka utmaningar kvarstår?
I den här kursen får du bland annat ta del av viktiga ställningstaganden från den svenska tillsynsmyndigheten och Europeiska
Dataskyddsstyrelsen.

Föreläsare: Docent Sara Landström, professor Pär-Anders Granhag
20 maj 2019, Stockholm

Föreläsare:
Advokaterna Johan Sundberg, Johan Thörn
Jurist Daniel Eriksson
14 maj 2019, Malmö
15 maj 2019, Göteborg
24 maj 2019, Stockholm

” BG Institute är en bra arrangör. Ni har proffsiga och kunniga föreläsare. ”
Familjens jurist
								

Boka idag på www.bginstitute.se

Du har väl inte missat oss på sociala medier...

Följ med bakom kulisserna och få tips om erbjudanden och event före alla andra
– följ oss på LinkedIn, Facebook och Instagram.

...eller att prenumerera på vårt nyhetsbrev?

Vi har valt att samla vårt breda utbud i vår kundtidning Kompetens. Via Kompetens får du
intervjuer med juridiska experter, nyheter, artiklar, roliga event och nya kurser i vårt utbud.
Välkommen att registrera dig till nyhetsbrevet
– anmäl dig här.

Anmäl dig på www.bginstitute.se

BG Institute är en del av Blendow Group – läs mer hos:

blendow.se / dagensjuridik.se / alltomjuridik.se
lexnova.se / legallyyours.se / legallylady.se / legalcareer.se

