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Beskrivning
Författare: Annika Norée.
Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen,
men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter.
Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt
betydelsefulla rättsfrågor i brottmål.
Avgörande för urvalet har framför allt varit fallens lämplighet som underlag för
undervisningen. Av det skälet ingår inte bara vägledande avgöranden från Högsta domstolen
utan även fall som stannat i hovrätten.
I denna tredje upplaga ingår flera uppmärksammade fall från senare tid, däribland Straffansvar
vid rus och Mefedronmålet.

Annan Information
26 nov 2017 . Övningsbok: Juridik Övningar Rättsfall Tentamen - Flertalet författare bl.a.
Konrad Lundberg ISBN: 978-91-523-3265-8 Första upplagan Använd.
I denna avhandling synliggörs hur sådana svårigheter uppstår i straffrättsliga
lagstiftningsprocesser, publicerade rättsfall och straffrättsvetenskaplig litteratur. Centralt för
undersökningen är hur våldet, gärningsmannen och brottsoffret framställs i straffrätten.
Författaren belyser och analyserar mot bakgrund av straffrättens.
Hylla. STRAFFRÄTT - SVERIGE. Titel. Författningar i straffrätt : med hänvisningar till
rättsfall : mars 2015 / Dennis Martinson och Annika Norée. Utgivning. Stockholm : Norstedts
juridik, 2015. Sidantal. 401 s. Ämne. Straffrätt · Författningssamling. Medarbetare. Norée,
Annika · Martinsson, Dennis. Ägande institution. Sjb. ISBN.
I Allt om Juridiks juridiska ordlista hittar du snabbt och enkelt en förklaring av de vanligaste
juridiska uttrycken och vad de egentligen betyder. Print Friendly. facebook · twitter ·
google_plus · reddit · pinterest · linkedin · mail. A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V
W X Y Z Ä Å Ö.
Boken presenterar regelsystemet i straffrättens allmänna del på ett sätt som ska ge förståelse
för straffansvarets systematiska uppbyggnad och grund för lösning av straffrättsliga problem. I
anslutning till att olika allmänna frågor behandlas av betydelse för att kunna avgöra om brott
begåtts redovisas viktiga rättsfall, och.
30 jan 2017 . Åtalet mot den tidigare Röglespelaren Jakob Lilja, numera i Linköping, är ett
ovanligt rättsfall. Oftast leder inte regelbrott på idrottsplanen till . Och då är det så att i
straffrätten att man måste gå på den lindrigaste linjen om det inte går att bevisa något annat,
säger Malmsten. Rättsexperten Sven-Erik Alhem,.
Pris: 346 kr. häftad, 2012. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Rättsfall i straffrätt av
Annika Norée (ISBN 9789139206330) hos Adlibris.se. Fri frakt.
2016 (Svenska)Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt). Ort, förlag, år, upplaga,
sidor. Stockholm: Wolters Kluwer, 2016, 5 uppl.. , 407 s. Nyckelord [sv]. författningssamling,
lagtextsamling, straffrätt. Nationell ämneskategori. Juridik (exklusive juridik och samhälle).
Forskningsämne. straffrätt. Identifikatorer.
Sammanfattning: I artikeln presenteras ett antal rättsfall rörande beslut om prövnings- och
tillsynsavgift. Rättsfallen i .. Endast faktiska förhållanden skall rapporteras och inte några
bedömningar göras av om överträdelsen kan föranleda fällande dom eller om det är ett ringa
brott och andra straffrättsliga bedömningar.
29 nov 2014 . Här skulle vi inte kunna driva ett liknande rättsfall i domstol, enligt Madeleine
Leijonhuvud, professor emerita i straffrätt. – Om det ska grunda sig på brott - och skadestånd
på brott - så betraktas ju fostret enligt lagen inte som en egen individ, mot vilket brottet har
riktats när det fanns inne i buken. Ett foster.
Rättsfallen har valts ut för att de belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar
betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Samlingen kan användas vid undervisningen i straffrätt av
blivande jurister eller för självstudier. Även polisaspiranter eller andra som har att lösa
straffrättsliga frågor kan ha stor nytta av.
Beslut. Riksdagen riktar tillkännagivanden om livstidsstraff och sexualbrott till regeringen
(JuU16). Riksdagen riktade åtta tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen: Livstidsstraff
bör bli normalstraffet för mord och därför användas i betydligt större utsträckning än i dag.

Den lagändring som gjordes 2014 i detta syfte har.
20 feb 2014 . Målet aktualiserar frågan om straffrättens legalitetsprincip. Denna princip ..
lydelse. Den straffrättsliga regleringen av hastighetsöverträdelser. 3. .. Det nu aktuella fallet har
påtagliga likheter med särskilt 1988 års och. 1990 års rättsfall. Med tillämpning av den princip
som Högsta domstolen gav uttryck för i.
. du vill ha Expertkommentarerna per e-post eller om du vill logga in och läsa dem på din egen
sida. Vi har Expertkommentarer inom följande rättsområden. Affärsjuridik; Arbetsrätt;
Entreprenadrätt; Familjerätt; Fastighetsrätt; Immaterialrätt; Insolvensrätt; Migrationsrätt;
Miljörätt; Offentlig rätt; Processrätt; Skatterätt; Straffrätt.
20 nov 2017 . Högsta domstolen har klarlagt rättsläget när det gäller fördelning av
regressansvar mellan proprieborgen och tredjemanspant (HD:s dom den 14 juni 2017 i mål T
5582-15). I målet hade F M dels ställt pant på 300 000 kr, dels gått i beloppsbegränsad borgen
på 200 000 kr för annans skuld. Vidare ställde.
LAGE02 STRAFFRÄTT OCH STRAFFPROCESSRÄTT | VT2017. Gruppredovisning 1 »
Europadomstolens . Det grundläggande rättsfall, till vilket Europadomstolen ofta återkommer i
fråga om vad som anses vara ”brott” eller . Ytterligare rättsfall som belyser hur begreppet
tolkas är bl.a. Öztürk v Germany 1999:0928JUD.
8 sep 2017 . Ordboken är en helt ny uppslagsbok som innehåller förklaringar till alla ord och
begrepp som ingår i huvudboken Juridik – Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. Allt för att
underlätta för studenterna och ge dem stöd i inlärningen. Övningsboken innehåller olika slags
övningar, rättsfall, exempel, mallar och.
17 okt 2012 . Min dröm är nämligen att jobba som åklagare alternativt på byrå med inriktning
straffrätt och familjerätt.Till det jag skulle… . Under dagen läser jag alla överstrykningar i
boken om ”dagens ämne”, anteckningar från gruppövningar/föreläsningar, samt det relevanta i
tillhörande rättsfall. 3. Under tiden jag.
1 maj 2016 . You are currently browsing the category archive for the 'Straffrätt' category. .. I
straffrätten är det lite annorlunda. Avtalet i sig är ... Domstolarna må avgöra enskilda fall, men
även underrätters bedömningar har inte sällan påverkan på kommande rättsfall och den
allmänna rättsuppfattningen. När en.
Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i straffrätt på juristlinjen,
men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till exempel polisaspiranter.
Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar flera praktiskt
betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Avgörande för urvalet.
Reseña del editor. Denna samling rättsfall är i första hand avsedd för undervisningen i
straffrätt på juristlinjen, men den kan också vara till nytta för andra än blivande jurister, till
exempel polisaspiranter. Fallen belyser grundläggande regler om brott och straff och besvarar
flera praktiskt betydelsefulla rättsfrågor i brottmål.
3 nov 2017 . 1PX13U Allmän straffrätt, 7,5 högskolepoäng. Criminal law, 7.5 credits.
Huvudområde . utifrån brottsbalken rubricera brottsliga gärningar samt tillämpa straffrättens
påföljdssystem på dem . Okommenterad lagtext. Ca 50 s. Artiklar, förarbeten, rättsfall och
rapporter tillkommer enligt anvisningar, ca 100 s.
Köp billiga böcker inom rättsfall i straffrätt hos Adlibris.
12 sep 2011 . Mycket på spel i unikt rättsfall. Snart tre år . Läkarförbundets ordförande Marie
Wedin instämmer i att det uppmärksammade rättsfallet påverkat läkarkåren. . Med det
argumentet gick Madeleine Leijonhufvud, professor emeritus i straffrätt, i går ut på DN Debatt
och skrev att åtalet saknar stöd i straffrätten.
7 okt 2013 . 1 § brottsbalken (oredlighet mot borgenärer) utan har i stället bedömts som
otillbörligt gynnande av borgenär enligt. 11 kap. 4 § brottsbalken. Lagrum: 11 kap. 1 § och 4 §

brottsbalken (1962:700). Rättsfall: .. Det straffrättsliga obeståndsbegreppet svarar mot det
konkursrättsliga. 4. Obeståndsbedömningen.
De publicerade rättsfall som finns förefaller leda till slutsatsen att tillfällig sinnesförvirring
leder till ansvarsfrihet med stöd av den allmänna uppsåtsregleringen. Den uppsåtsprövning
som har skett i dessa rättsfall tar dock . Strahl, Allmän straffrätt i vad angår brotten, 1976 s.
95) vilken delades av Fängelsestraffkommittén i.
Suzanne Wennberg är sedan 1990 professor i straffrätt vid Stockholms universitet. Hon
disputerade 1977 på en . inom straffrättens allmänna del (bl.a. boken ”Försök till brott”) men
även inom områ- det för ekonomisk ... Nästa rättsfall gäller mordåtalet i det s.k.
Malexandermorden (Göta hovrätts dom. 2000-06-07, mål nr B.
tangerar såväl den straffrättsliga som processrättsliga delen av problemet med i analys och
egna kommentarer. Läsaren bör . processrätt än straffrätt återges, är detta alltså mer i syfte att
sätta in problematiken kring . genomgång av valda rättsfall på området, varefter en analys och
kommentar av djurplågeri, med fokus på.
Aktuella rättsfall med kommentarer. Skriften är den tredje upplagan i samma fråga. ..
RÄTTSFALL: Vårdnadshavare arbetsmiljöproblem i skolan. Det sista fallet rör
skolhuvudmannens ... Eftersom oklarheter i delegationen hade konstaterats av bland annat
AV, fann tingsrätten att det straffrättsliga ansvaret för arbetsmil-.
Uppsala Universitet. Dominik Zimmermann. Juridiska institutionen. 820729-4359.
Terminskurs 4. Seminariegrupp: 7. Vt 2003. Basgrupp: 4. Håkan Westin. PM – uppgift i
straffrätt.
9 sep 2007 . I ett rättsfall från 2003 (NJA 2003 s 537) hade en moder i uppfostringssyfte slagit
sin då snart 10-årige son ett flertal gånger på låren och stjärten med en stekspade. Slagen
utdelades med anledning av att modern tvingats hämta hem sonen från skolan då denne ställt
till bråk där. Sonen hade bråkat i skolan.
Den straffrättsliga betydelsen av principen är att ingen får straffas för en handling som vid
tidpunkten inte var uttryckligen förbjudet i lag. Ett grundläggande krav på rättsskipningen
inom svensk straffrätt (synonym: legalitetsgrundsatsen), kan uttryckas som två förbud: Förbud
mot analog . Rättsfall med detta begrepp (31).
av viktiga rättsfall på miljörättens område. Rättfallen har sorterats efter de avsnitt som
återfinns i ”Miljöbalken – Så .. RÄTTSFALL OM LOKALISERING. MÖD dom 2009-10-09 i
mål M 350-09 – I ett mål om tillstånd till .. andra straffrättsliga bedömningar. Dessa ska göras i
den följande brottsutredningen. MÖD 2005:37 (dom.
redovisa grundläggande kunskap om internationell straffrätt och internationella regler gällande
lagprövning av internationella brott. visa förmåga att analysera ett rättsfall utifrån ett juridiskt
och politiskt perspektiv. 4. Projektarbete: Utredning av en internationell tvist. Efter
genomgången kurs ska studenten kunna.
LIBRIS titelinformation: Författningssamling i straffrätt med hänvisningar till rättsfall : 2017 /
[redaktörer]: Dennis Martinsson och Annika Norée.
26 aug 2015 . visa grundläggande kunskaper om rättsystemet, civil-, förvaltnings- och
straffrätt, juridisk metod och rättskälleläran,. - tillämpa grundläggande kunskaper i ämnet
socialrätt och annan . Vetenskapliga artiklar och rättsfall tillkommer. Bergstrand, B-O. (2015).
LSS 2015. Helsingborg: Komlitt. Valda delar.
När enbrottslig handling begåtts var det viktigt attden skyldige ficksitt straff, ochförsoningen
med Gudblevdet centrala för straffrätten på 1600 talet. . Samtliga rättsfall rör incesthandlingar
som fortfarande är straffbelagda: mellan fader och dotterochmellan styvfader och styvdotter –
alltså i de relationer där vi kan förvänta oss.
51. 6. Avslutande kommentarer. 54. 7. Källförteckning. 57. Offentligt tryck. Propositioner.

Kommitébetänkanden. Litteratur. Artiklar. Rättsfall. Elektroniskt material . om att det finns
andra sätt att se på straffrätten, t.ex. i Straffrättens ansvarslära. .. juridiska aspekterna i ämnet
straffrätt och inte nämnvärt gå in på angränsande.
Denna bok behandlar social- och straffrättsliga reaktioner på oönskade beteenden, utförda av
ungdomar i gäng eller i gängliknande situationer. Syftet med . intresserade. För användning i
undervisning där dessa frågor behandlas, till exempel vid kriminologprogrammet, finns även
rättsfall och frågor som en avslutning.
9 jan 2017 . Enligt Håkan Westin, professor i straffrätt vid Uppsala universitet, finns det
framför allt en anledning till det. – Det tunga .. Det framgår av flera rättsfall att de här
förövarna använder sig av hot för att få sin vilja igenom, alltifrån att de säger att de ska döda
barnens hund till att döda familjemedlemmar. Barnen.
15 nov 2016 . Chefsåklagare Agnetha Hilding Qvarnström och advokaten Henrik Olsson Lilja.
Foto: Pontus Lundahl/TT och TT. Efter den friande domen i tingsrätten ställs idag en 25-årig
man inför rätta i hovrätten. Han är den första person som åtalats enligt den nya lagen om så
kallade terroristresor. - Det är alltid lite.
41. 9. Framtida tendenser. – och slutord från författarna. 54. 10. Några vägledande rättsfall. 57
.. Några rättsfall finns dock numera. Det mest kända är det så kallade Krokommålet. Där tog
en . straffrättsliga sanktioner kan arbetsrättsligt ansvar aktualiseras om den anställde inte
uppfyller sina skyldigheter enligt hans eller.
2008:3 Skyddet för den personliga integriteten. I betänkandet berörs flera viktiga frågor om
skyddet för den personliga integriteten. Förevarande artikel är inriktad på kommitténs förslag
till kriminalisering av olovlig fotografering. Förslaget avser att täcka den ”lucka i lagen” som
uppmärksammats genom flertalet rättsfall den.
Straffrätt. I brottmål ligger bevisbördan på åklagaren. Åklagaren har att visa att den
omständighet han gör gällande, normalt att en tilltalad har handlat i enlighet . från den
angloamerikanska common law-traditionens beviskrav "beyond reasonable doubt" i rättsfallet
NJA 1980 s 725 genom en förmodad direktöversättning.
21 maj 2016 . I så fall, redogör på vilka grunder respektive stat enligt folkrättsligt godtagbara
straffrättsliga principer kan hävda jurisdiktion? Om båda staterna skulle hävda att de har
jurisdiktion över misshandeln, hur löser man då jurisdiktionskonflikten? Är
jurisdiktionskonflikten abstrakt eller konkret? Fråga 2: rättsfall.
Acts of Union 1707 garanterar Skottlands separata rättssystem. För närvarande är House of
Lords den högsta appellationsdomstolen för alla straffrättsliga och civila rättsfall i England,
Wales och Nordirland, och för civila rättsfall i Skottland. Under Constitutional Reform Act
2005 ska en ny högsta domstol, Supreme Court of.
8 apr 2014 . 4 Tre belysande österbottniska rättsfall . ... rekommendationer, rättsfall från den
Europeiska människorättsdomstolen (EMD) samt utländska rapporter tas upp, men endast i
den mån de har ... Ändringarna i den straffrättsliga regleringen och kriminaliseringen av
människohandel var i huvudsak att förbättra.
1 mar 2014 . Han älskar att sätta ihop olika rättsfall som studenterna får diskutera. Rödebyfallet
är ett sådant. Där sköt en man en ung . Håkan Westin säger själv att hans långa erfarenhet från
straffrätt i Sverige ger honom en stabil kunskapsbas i undervisningen. Och han har inte fått
några signaler, från andra lärare.
Rättspraxis inom internationell straffrätt från nationella och internationella domstolar.
International Law in Domestic Courts. Folkrättsliga domar från nationella domstolar i stora
delar av världen. International Law Reports. Mer än 10 000 rättsfall på engelska inom
internationell rätt från internationella och nationella domstolar.
Reportern Carina Bergfeldt skriver om dödsstraffet utifrån mötet med Vaughn Ross. Han är

dömd till döden i Texas och har en vecka kvar att leva när de träffas. Det blir även samtal med
en fängelsedirektör, en kvinna som älskar en mördare, en pastor och en. Carina Bergfeldt.
Beträffande rättspraxis finns bara några få prejudicerande rättsfall från Högsta domstolen. De
flesta fall kommer från underinstanserna. . Gunnar. Därefter med Anders (föräldrarätt och
skadeståndsrätt), samt professorerna Nils (straffrätt och rättsteori) och Alvar (mest i personligt
avseende). 82 d) Doktorand och förälder.
29 Sep 2016I det här avsnittet pratar Martin Borgeke om förändringar på uppsåtsområdet med
anledning av .
Syftet med avhandlingen, Straffrätt och mäns våld mot kvinnor – Om straffrättens förmåga att
producera jämställdhet, har varit att undersöka om den svenska straffrätten bidrar till
jämställdhet eller inte, när det handlar om mäns våld mot kvinnor. I sin forskning har Burman
analyserat 39 rättsfall från Högsta Domstolen där.
ordentligt undersöka en lagidrott med en större mängd rättsfall istället för att sprida
rättsfallspresentationen över flera olika lagidrotter. Detta för att det på ett mer tillförlitligt sätt
skall gå att bestämma vart det straffrättsliga ansvarsområdets yttersta gräns för våldshandlingar
begångna under lagidrottsutövning går någonstans.
1 apr 2015 . Kursmaterialet består, utöver två huvudböcker, i relativt stor utsträckning av
rättsfall, doktrin, utdrag från förarbeten o s v. Rättsfallsanvändningen ger kunskap inte bara
om straffrätt utan också om metod i allmänhet. Det saknas överlappningar med kursen
Påföljdsbestämning i straffrätt, vilken behandlar det.
Du kan sortera artiklar efter de rättsområden som intresserar dig: Civilrätt, Offentlig rätt,
Skatterätt, EG-rätt, Processrätt, Straffrätt och Migrationsrätt. Mitt i juridiken. Mitt i juridiken är
en den del av InfoTorg Juridik som bevakar juristbranschen i form av aktuella reportage,
praktikerartiklar, debatter och krönikor. Här finns även.
28 jul 2017 . 2017, Häftad. Handla online - Hos dig inom 1-3 arbetsdagar. Köp boken Juridik civilrätt, straffrätt, processrätt 4:e upplagan hos oss!
. som ingår i huvudboken Juridik - Civilrätt, Straffrätt, Processrätt. Allt för att underlätta för
studenterna och ge dem stöd i inlärningen. Övningsboken innehåller olika slags övningar,
rättsfall, exempel, mallar och skrivningar. Förhoppningen är att övningsboken ska öka
förståelsen och inlärningen genom praktiska exempel.
Omständigheterna i det särskilda fallet måste tillmätas betydande vikt när det gäller att ta
ställning till om delegation av det straffrättsliga ansvaret för förtroendevalda kunnat ske. —
Även rättsfallet NJA 1994 s. 204 behandlar företagaransvar inom den kommunala
förvaltningen och gäller ett åtal mot ett kommunalråd, tillika.
24 jan 2014 . Efter flera uppmärksammade rättsfall där misstänkta våldtäktsmän friats är nu
opinionstrycket stort för en samtyckeslag. Bild: Karl Skagerberg. Madeleine . vi kommer att få
en samtyckeslag. Frågan är inte om utan när, säger Madeleine Leijonhufvud, professor emerita
i straffrätt vid Stockholms universitet.
Direktanmälan Registrera fordonsuppgifter direkt i vägtrafikregistret. Försäljning · Inbyte ·
Försäkring · Efterkontroll · Certifikat · Nyheter Artiklar om rättsfall och avgöranden från vår
juridiska redaktion. Civilrätt · Offentlig rätt · Skatterätt · Processrätt · Straffrätt · EU-rätt ·
Migrationsrätt · Nyhetsbrev Bevaka alla rättsområden eller.
Därför är det viktigt att hålla sig à jour med nya rättsfall och förstå i vilken utsträckning de
innebär förändringar – eller klargöranden – av rättsläget. Kursen hålls av det populära
föreläsarparet Christina Ramberg och Jan Ramberg. Under dagen går föreläsarna bland annat
igenom: Kommersiella avtal; De senaste viktiga.
Den straffrättsliga legalitetsprincipen har inte hindrat att en straffbestämmelse i
trafikförordningen tolkats så att den omfattat en viss hastighetsöverträdelse. . 480). 12. HD har

i några rättsfall bedömt vilka krav som legalitetsprincipen ställer när en straffbestämmelse
innehåller brister eller otydligheter i hänvisningar till andra.
View STRAFFRÄTT seminarium 23:2 from ECON 113 at Mittuniversitetet. STRAFFRTT
A1+A2 = otillten grning (objektiva bedmningar) B1+B2 = brott (subjektiva bedmningar) A1
Testa inte uppst i.
Vi har byggt upp Sveriges mest omfattande samling av domar. Ur denna samling hämtar JP
Rättsfallsnet–Brottmål samtliga domar och relevanta beslut inom straffrätten. På så sätt får du
tillgång till just de domar som har betydelse för dig och ditt arbete. JP Rättsfallsnet–Brottmål
bevakar samtliga nya rättsfall från.
3 maj 2012 . På Högsta domstolens hemsida finns samtliga protokoll för alla rättsfall sedan
2003 i fulltext. En guldgruva för dig att ösa ur för att få en inblick i hur svenska domare på
högsta nivå resonerar och dömer. Här finns även många rättsfall som är kända och
uppmärksammade i media.
Tanken är att presentera ett antal rättsfall och även fakta om hur det svenska rättsväsendet
fungerar. Titel: Rättsgrunder för skadestånd vid kränkning . I straffrätten finns inte något
kollektivt straffansvar, tvärtom är enskilda personer individuellt ansvariga för sina handlingar.
Kan man inte fastställa vem som är skyldig låter.
Straffrättsliga. frågeställningar. Tusentals polisanmälningar har gjorts i Sverige med anledning
av misstänkt bedrägeri eller försök till bedrägeri genom modem- kapning. City
åklagarkammare i Stockholm beslutade den 2 juli 2003 att lägga . 3 Se rättsfallet NJA 1944 s.
402, jfr även NJA 189 Straffrättsliga frågeställningar.
Rättsfall i straffrätt. av Annika Norée. 2 uppl. 2009. 99 SEK Inrikes enhetsfrakt Sverige: 45
SEK In Stock. Used. Säljare: nilsson.erik · Ställ en fråga om artikeln · Desperados Joseph
O'Connor Inbunden. 1996. Norstedts 5 ex från 55 SEK. Kvinnohistorisk uppslagsbok.
Clayhills, Harriet Bok. 1991. Stockholm : Rabén & Sjögren.
Mordoffer utsatte sig själv för fara – anhöriga får ingen ersättning från Brottsoffermyndigheten
· 17 juni 2015 ebba.wigerstrom · Aktuella rättsfallBrottsoffermyndighetenSödertäljemålet ·
Högsta domstolen, Straffrätt.
14 mar 2016 . Handledare: Ulrika Andersson. Sexualitet, samhällelig kontroll och straffrätt .
rättsfall, som trots att grova integritetskränkningar konstaterats har lett till friande domar. 3.
2013 infördes slutligen . protokollet från riksdagsdebatten och rättsfall från tingsrätter och
hovrätter – samt annat relevant material, såsom.
Jämför priser på Rättsfall i straffrätt (Häftad, 2012), läs recensioner om Böcker. Använd vår
tjänst för att göra det bästa köpet av Rättsfall i straffrätt (Häftad, 2012).
Buy Brott och påföljder : en lärobok i straffrätt om brottsbalken 5 by Mats Dahlström, Anette
Strand, Gösta Westerlund (ISBN: 9789172235472) from Amazon's Book Store. Everyday low
prices and free delivery on eligible orders.
Författare: Norée Annika , Martinsson Dennis. Titel: Författningar i straffrätt med
hänvisningar till rättsfall Mars 2015. Upplaga: 4 uppl. Utgivningsår: 2015. Omfång: 401 sid.
Förlag: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139207412. Typ av verk: Författningssamling.
Ämnesord: Straffrätt.
En stor mängd rättsfall ger vägledande exempel från verkligheten. Du kan använda boken
både som lärobok . Ansvar för räddningstjänst. Myndighetsutövning och skadeståndsansvar.
Räddningsledaren Räddningstjänsten i trafiken. Offentlighet i räddningstjänsten. Samverkan
Arbetsrätt Arbetsmiljörätt Miljörätt Straffrätt.
ett antal böcker i straffrätt och även i civilrätt, eftersom besittningsbegreppet har sin grund i
civilrätten. Därutöver har jag läst ett antal artiklar och främst noterade rättsfall från hovrätterna
och HD. 2.3 Avgränsningar. Besittningsbegreppet återfinns även inom andra rättsområden än

straffrätt, men jag har koncentrerat mig på.
Rättsfall i straffrätt. Norée, Annika. 9789139205289. Söker priser. Inga resultat. DDC 345; SAB
Oeb-c; Upplaga 2; Utgiven 2009; Antal sidor 274; Storlek 25 cm; Förlag Norstedts juridik; Stad
Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00 0,00 0.
Detta krav är ett resultat av den s.k. legalitetsprincipen, som är en grundläggande
rättssäkerhetsprincip inom straffrätten. . emellertid inte att en överträdelse av en regel som
sanktioneras genom administrativa avgifter automatiskt sätter hela det straffrättsliga
regelsystemet ur spel. . 157, se även rättsfallet RH 89:85).
Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt, - Lundberg, Konrad m. fl., upplaga 3, 2015. Europarätten. En introduktion till EU-rätten och Europakonventionen - Nilsson, . om du ändå
vill ha tillgång till fler uppgifter kan följande bok rekommenderas: - Juridik - övningar,
rättsfall, tentamen, - Lundberg, Konrad m. fl., upplaga 1, 2015.
Straffrätt. Vad är brott? • Gärning belagd med straff. • Straff är böter eller fängelse. • Straff
förekommer både i BrB och inom specialstraffrätten. • Avtalsbrott är inte ett brott ur en
straffrättslig synpunkt. Ett avtalsbrott hör till den civilrättsliga delen. • Varje paragraf består av
olika rekvisit, d.v.s. delar som måste vara uppfyllda för att.
Vi får följa ett autentiskt rättsfall - Instagramupploppet där flera unga blev uthängda på
Instagram, från början till den rättsliga upplösningen. Och så berättar några unga kvinnliga
bloggare om hur det har utsatts för hot och förtal på nätet. Programledaren Dona Hariri
diskuterar med panelen om hämnd och förtal. Historikern.
Examensarbete i Straffrätt, 30 hp. Examinator: Josef Zila. Stockholm, Vårterminen 2014. Page
2. 2. Ett stort tack till Dennis Martinsson, doktorand i straffrätt vid juridiska fakulte- ten på
Stockholms universitet. Dennis .. lorna, innefattande lag, förarbeten och rättsfall.9 Trots detta
kan även andra argument få rättslig betydelse,.
24 okt 2016 . Följande straffrättsliga definition kan ersätta den nuvarande: ”Den som, i annat
fall än som avses förut i detta kapitel, köper, eller försöker köpa, .. När Högsta domstolen fick
sitt första rättsfall år 2001 där straffmätningen ifrågasatts i lägre instanser gjordes i stort sett en
summarisk bedömning som bara.
Stöd och skydd för brottsoffer. Lag 4/2015 om rättigheter, stöd och skydd för brottsoffer
Europeiska Unionens direktiv 2012/29/UE är ett väldigt ambitiöst lagprojket, med målet att
inrätta en minimum standard för rättigheter för brottsoffer inom EU. Skillnaderna mellan olika
rättssystem inom EU är.
Artiklar av Suzanne Wennberg. Nr 3 2016/17. Rättsfall. s. 722 Likgiltighetsuppsåtet igen – en
ny dom som inte kommer att bli vägledande? . Nr 3 2011/12. Rättsfall. s. 644 En civilrättslig
brottmålsdom . Nr 3 1994/95. Rättsfall. s. 528 Den straffrättsliga bedömningen av felaktiga
uttag hos penninginrättningar.
Straffrätt. För att avgöra om en gärning utgör brott krävs god kännedom om brottsbegreppets
uppbyggnad. Schematiskt handlar bedömningen om att avgöra huruvida olika
brottsförutsättningar (rekvisit) av allmän karaktär är uppfyllda. Med fördel kan en uppdelning
av rekvisit i två huvudgrupper göras: gärningsrekvisit och.
4 maj 2016 . Lindomefallet från 1990 är ett uppmärksammat rättsfall där två män blev friade
från mordet på en 89-årig man i Lindome. . att aktualisera den frågan för det är inte så att en
person kan hålla i en kniv och man kan påstå att den andra ska ingripa, säger Madeleine
Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt.
De förekommer inte heller i några av de rättsfall jag tar upp. När jag går igenom olika rättsfall
så kommenterar jag inte heller domstolarnas bedömningar av huruvida det förelegat en .
nödvärnsrätt inte förelegat.8 Den straffrättsliga principen in dubio pro reo som betyder i
tveksamma fall till förmån för den tilltalade9 kan.

19 nov 2010 . I Svensk Juristtidning för några år sedan argumenterade jag – utifrån några
rättsfall från Högsta domstolen – för att lättare vägande rättskällor generellt skulle tolkas så att
de blev förenliga med tyngre vägande rättskällor (se Martin Sunnqvist, I gränslandet mellan
lagprövning och lagtolkning, SvJT 2008 s.
Aktuella rättsfall och annat relevant material presenteras och diskuteras. Några av
nyhetsdagens programpunkter: Vilka principiella utgångspunkter gäller vid tolkning och
tillämpning av straffbud? Brottsbegreppets struktur – vad är kännetecknande för det
straffrättsliga system som brukar benämnas ”brottsbegreppet” och.
Också om redaktionen ställt ett generöst utrymme till förfogande har inte funnits plats att vare
sig generellt eller mer utförligt kommentera de rättsfall som behandlas. Kommentarerna .. HD
fann att gärningen bedömd enbart utifrån svensk straffrätt måste anses omfattas av
bestämmelsen i 16 kap. 8 § brottsbalken och att.
Exempel på juridiska områden är familjerätt, köprätt, straffrätt, EU-rätt, miljörätt och mycket
mer. Du kommer att studera olika rättsfall och utveckla din förmåga att analysera och bedöma
dem med hjälp av rättskällor och juridiska metoder. Rättsfallen kan till exempel handla om
arv, avbetalningsköp, hot, stöld, våld eller.
Beskrivning. Juridik - Övningsbok innehåller många olika slags övningar, rättsfall, exempel,
mallar och skrivningar. Förhoppningen är att övningsboken ska öka förståelsen och
inlärningen genom praktiska exempel. I textboken (Juridik - civilrätt, straffrätt, processrätt)
återfinns hänvisningar till övningsbokens innehåll.
Här skildras några av Sveriges mest dramatiska och svårbedömda rättsfall. Det är en
fördjupning i processrätt med inriktning på straffrätt. Vi följer autentiska fall från brott till
dom och hör offer, gärningsmän och jurister berätta. Hur kan lagen ge den enskilda
människan upprättelse och rättvisa? Vad är juridikens möjligheter.
Författningar i straffrätt. Med hänvisningar till rättsfall. Mars 2015, 2015, Norstedts Juridik AB.
(Red. tillsammans med Annika Norée). 3. Remissyttranden - Förstärkta åtgärder mot
artskyddsbrott (Jordbruksverket Rapport 2016:02), 2016. - EU:s handlingsplan mot olaglig
handel med vilda djur och växter, COM(2016) 87 final,.
Kursen innehåller två moment: ”Straffrättens allmänna del” (2/3 av kursen) och ”m.m.” (1/3
av kursen). Momenten . studenter som hade med sig mycket straffrätt redan vid kursens
början, å andra sidan de studenter som inte .. med diskussion av rättsfall, case-frågor m m, där
de strukturer och huvudlinjer som presenterades.
8 feb 2017 . Att parkera bilen där det råder parkeringsförbud är en inte allt för populär
förseelse som normalt renderar i böter. Har man parkerat fel så har man, men det finns också
olika grader av felparkeringar. En av de mildaste felparkeringarna är den som hanterats i
amerikansk domstol och som vi kan se i filmen.
18 feb 2014 . övrigt har uppdateringar avseende doktrin och rättsfall gjorts samt vidtagits vissa
språkliga och redaktionella ändringar. Denna rättspromemoria syftar främst .. straffrättsliga
skyddet för den enskildes personliga integritet, särskilt när det gäller hot och kränkningar på
internet. Avsikten är att åstadkomma en.
12 jun 2017 . ekon. straffrätt. Wennberg, S., Introduktion till Straffrätten, senaste upplagan,
Juristförlaget. ekon. familjerätt. Olsson, G., Schüldt, J., Familjejuridik, senaste upplagan,
Sanoma. Rother-Schirren, T utbildning. Föreläsnings- och övningsmaterial, artiklar, rättsfall
och annat material kan tillkomma.
Rättsfall i straffrätt av Nore, Annika: Rättsfallen har valts ut för att de belyser grundläggande
regler om brott och straff och besvarar betydelsefulla rättsfrågor i brottmål. Samlingen kan
användas vid undervisningen i straffrätt av blivande jurister eller för självstudier. Även
polisaspiranter eller andra som har att lösa.
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