HENRIK OLSSON LILJA

Retorik i rätten
27 september 2019

•

Stockholm

Vikten av god muntlig kommunikation i rättssalen får
aldrig underskattas. Den moderne juristen befinner sig
dessutom på en konkurrensutsatt marknad där
retoriska prestationer i rättssalen kan vara avgörande
för klientens framtida val av ombud.
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Jurister har oftast god kunskap om den materiella juridiken
men när vi ska övertyga i rättssalen är kunskapen eftersatt.

under kursen behandlas följande
moment:

• Vad är det som övertygar med ord, meningar och
kroppsspråk?

Pass 1 09:00 – 10:30:

• På vilket sätt kan vi presentera bevisning på ett
övertygande sätt?

• Hur använder du ord, meningar och retoriska
figurer på ett övertygande sätt?

• Är det effektivt med Power-Points, eller finns det
bättre metoder?

Kaffe 10:30 – 10:45

• Hur fungerar storytelling i rättssalen och är det en
framgångsrik metod?

Pass 2 10:45 – 12:00

• Hur ska argumenten disponeras?
• Vad övertygar mottagaren?

Kursen vänder sig till dig som processar i domstol inom
tvistemål eller brottmål. Den ger konkreta tips om hur en
sakframställning kan göras på ett övertygande sätt. Även
idéer om hur du förbereder och genomför en plädering.

Lunch 12:00 – 13:00
Pass 3 13:00 – 14:30

Kostnad för kurstillfället är 8 500 kr exklusive moms.

• Hur övertygar du redan i sakframställningen?
• Kan storytelling användas i en sakframställning?
• Hur använder du Power-Point i rättssalen?

Anmälan sker till info@olssonlilja.se.
Notera att din betalning gör anmälan bindande. Du har
dock möjlighet att byta in en annan deltagare i ditt ställe.

Kaffe 14:30 – 14:45

Lokal meddelas senare.

Pass 4 14:45 – 16:00
• Hur bygger du upp en övertygande plädering?

SISTA ANMÄLNINGSDAG
6 september 2019
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