
VÄLKOMMEN TILL K URSEN

”Försvararen i  
förundersökningen
– med särskild inriktning på förhörssituationer  
såväl under förundersökningen som i domstol”

MED ADVOKAT HENRIK OLSSON LILJA



DATUM:  Torsdagen den 26 april 2018
TID:  09.00 - 17.00 
PLATS:  Hotell Royal Corner i Växjö 
PRIS:  5 900 kr plus moms

Efter kursen kommer Du att ha fördjupade kunskaper om:

1. Förundersökningsarbetet med inriktning  
på förhörssituationer
-  förberedelsearbetet och taktiska överväganden  

inför förhöret 
-  rättigheter enligt rättegångsbalken,  

Europakonventionen och uttalanden från JO.

2. Förhöret i domstol
-  allmänna strategier
-  förhörsteknik
-  retorik i förhöret
-  valet mellan amerikansk eller svensk förhörsteknik
-  bakgrundsarbetet

Kursen vänder sig till  

advokater som sysslar med 

och har viss erfarenhet av 

brottmål. Kursen kommer 

på ett praktiskt sätt att gå  

igenom försvararens  

arbete under förundersök-

ningen, vid polisförhör  

och i förhörssituationer  

i domstol.

Kursen uppfyller advokatsamfundets krav 
på professionell vidareutbildning. 

Du anmäler dig genom att maila till  
info@centrumadvokaterna.se



Föreläsare: 
Advokat Henrik Olsson Lilja

Advokat Olsson Lilja har studerat ekonomi och juridik 
vid Stockholms universitet och tog sin examen 1993 
samma år som han anställdes på advokatfirman Althin 
där han är delägare sedan år 2004. Han har särskild  
inriktning på försvararuppdrag och då speciellt ekobrott.

Advokat Olsson Lilja har fått följande mål refererade i 
Högsta domstolen.

• NJA 1995 s. 347
• NJA 2004 s. 176

• NJA 2009 s. 111
• NJA 2011 s. 45

• NJA 2013 s. 922

Henrik Olsson Lilja har undervisat i juridik på  
Stockholms universitet och vid IHM Business School, 
anlitats vid ett flertal tillfällen som ordförande och  
författare till advokatsamfundets remissyttranden.  
Han har även författat rättsutlåtanden för både företag 
och myndigheter och bistår för närvarande utredningen 
om villkorlig frigivning (Ju 2016:09) i egenskap av expert.

Advokat Olsson Lilja utbildar kontinuerligt advokater  
och biträdande jurister i straff- och processrätt.



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 38 Bromölla
0456 - 33 30 09

Sedan 1999 har Centrumadvokaterna med ägare Advokat Eva  
Johansson arbetat med att sätta klienten i Centrum. Bolaget 
har sitt säte i Olofströms kommun, Blekinge, och fokus ligger 
på förebyggande arbete inom ett brett juridiskt spektra där 
inget ärende är för stort eller för litet.

I nuläget finns 4 advokater och 2 biträdande jurister samt  
några assistenter på vår växande byrå med kontor på 3 orter  
i södra Sverige.  Vi arbetar ständigt för att öka vår och  
omgivningens kunskap och därför anordnar vi kvalitativa 
utbildningar till rimliga priser. 

Vi ser med glädje fram emot att se Er som deltagare på våra  
utbildningar.

Eva Johansson 
Eva Johansson, advokat och ägare

Det är vi som är Centrumadokaterna!
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