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 Till 
Domstolarna inom domkretsen för  
Hovrätten för Nedre Norrland och 
Hovrätten för Övre Norrland 

 

Domstolsakademin 
 

Inbjudan till seminarium om domstolsförhör i brott-
mål  
Domstolsakademin, i samarbete med Sveriges advokatsamfund och Åklagar-
myndigheten, anordnar ett utbildningstillfälle om domstolsförhör i brottmål.  

Detta seminarium riktar sig till domare, åklagare och advokater, samtliga verk-
samma inom domkretsen för Hovrätten för Nedre Norrland och Hovrätten för 
Övre Norrland.    

Seminariet är kostnadsfritt för deltagarna. Domstolsverket, Åklagarmyndigheten 
och Sveriges advokatsamfund delar på de kostnader som uppkommer. 

 

Tid och plats 

Den 13 maj 2011 på Folkets Hus, Vasaplan, Umeå. Samling och kaffe från kl. 
8.30. Seminariet startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.30.  

 

Innehåll 

Utbildningen innehåller bl.a. avsnitt om: 

• Domstolens formella processledning, 

• domstolens frågerätt, 

• intervjumetodik i huvudförhör med kopplingar till Högsta domstolens 
utsageanalys,  

• bevisvärdering, 

• kontakt och bemötande samt 

• ledande frågor 

 

Detaljerat program för seminariet skickas i samband med kallelsen.  
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Föreläsare  

Roberth Nordh, rektor vid Domstolsakademin 

Erik Norrman, F.d. kammaråklagare och lektor, Polishögskolan, Stockholm 

Per E Samuelsson, advokat 

 

Antal deltagare/kurstillfälle 

Antalet deltagare är begränsat. Varje yrkeskategori är garanterad minst 17 platser. 
Om antalet anmälda överstiger antalet platser ansvarar Domstolsakademin, 
Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund för utgallringen i respektive 
yrkesgrupp.  

 

Anmälan 

Intresseanmälan för domare skickas till Domstolsakademins e-postlåda dom-
stolsakademin@dom.se, för advokater till Sveriges advokatsamfund, 
ylva.frimodig@advokatsamfundet.se och för åklagare till Åklagarmyndighetens 
utbildningscentrum enligt vad som framgår av den myndighetens elektroniska 
följebrev. 

 
Intresseanmälan ska göras senast fredagen den 8 april 2011.  

 

Frågor m.m. 

Frågor om kursen besvaras av Susanne Allgårdh. Praktiska frågor om konferens-
arrangemang m.m. besvaras av Janita Frödén, telefon och e-post enligt ovan. 
Advokater som har frågor om antagning m.m. hänvisas till Jonas Olbe, Sveriges 
advokatsamfund, tel. 08-459 03 31. Åklagare med liknande frågor hänvisas till 
Nicklas Lagrell, Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, tel. 010-562 51 03. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Susanne Allgårdh  Janita Frödén 

 


