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Retten i sproget Hent PDF Forlaget skriver: Retten i sproget giver en indføring i samspillet mellem ret og
sprog. Hvordan påvirker re og sprog hinanden i praksis? Hvad ligger der i talemåder som "sproget er juristens
vigtigste værktøj"? Hvordan kommer sproget til udtryk i forskellige juridiske arenaer? Og hvad er det for

forskellige sprogforståelser der ligger bag betegneler som juridisk klarsprog, retsretorik, juridisk
kommunikation og ordlydsfortolkning?  

  
Bogen er opdelt i fire hovedtemaer, der afspejler bredden i det retslingvistiske felt:

· Hvad er godt juridisk sprog?

· Hvordan overbeviser man med sprog?

· Hvad sker der med retten, når sproget er usynligt for juristerne?

· Hvad betyder sprog for den juridiske fortolkning?     

Retten i sproget udmærker sig ved sin tværvidenskabelige tilgang og ved at sammentænke juridisk forskning
og praksis. Bidragsyderne er nordiske forskere og praktikere, der på hver sin måde har indblik i froholdet

mellem ret og sprog. 

Bogen er redigeret af forskningsnetværket RELINE´s styregruppe. RELINE (Retslingvistisk Netværk)
arbejder for at fremme den nordiske retslingvistik.   
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