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Beskrivning
Författare: Martin Borgeke.
Domstolarnas påföljdsbestämning tilldrar sig ständigt uppmärksamhet och intresse. Det finns i dag ett stort antal påföljder och många
kombinationsmöjligheter. Även om det finns åtskilliga lagregler på området är domstolarnas påföljdsbestämning till stor del
praxisstyrd. Denna bok ger en heltäckande och sammanhängande framställning av hur det svenska påföljdssystemet är uppbyggt och
tillämpas.
Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska bestämma påföljd. Den
är också till nytta för åklagare och försvarare när de ska argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken beskriver hur
påföljdsbestämningssystemet ser ut som en helhet och hur det bör hanteras. Den behandlar de centrala lärorna och principerna bakom
systemet. I ett flertal kontroversiella eller i övrigt oklara frågor redovisar författarna skäl för och emot olika lösningar och anger sin
åsikt om vilka skäl som väger tyngst. I boken finns, förutom ett antal grafiska bilder som kan tjäna som utgångspunkt för
domstolarnas beslutsfattande i skilda avseenden, ett avsnitt som anger hur rättstillämparen bör gå till väga och vilka beslut som han
eller hon har att fatta på olika nivåer under påföljdsbestämningsprocessen.
Denna tredje upplaga av boken har kompletterats med kommentarer bl.a. till reglerna om preskription och till bestämmelserna om
förverkande och företagsbot m.m. Därmed omfattar boken numera hela tredje avdelningen av brottsbalken. Texten i övrigt har
aktualiserats på ett stort antal punkter. Bl.a. är framställningen av reglerna i 34 kap. brottsbalken i stora delar ny.
Att bestämma påföljd för brott riktar sig i första hand till domare, åklagare, försvarare och andra som i sin verksamhet konfronteras
med påföljdsbestämningsfrågor samt till juridikstuderande.

Annan Information
och en skyddstillsyn utgör inte en tillräckligt ingripande reaktion på brotten”. Domstolen bestämmer straffvärdet till tre månader och
dömer honom till fängelse. . brottslighet. Personutredningen leder fram till ett förslag om lämplig påföljd, en rekommendation ur
Kriminalvårdens perspektiv. Domstolarna har dock ingen.
för graderingen är dock i allmänhet de objektiva omständigheterna vid brottet medan subjektiva omständigheter, som kan vara av stor
vikt för straffvärdebedömningen, normalt är av underordnad betydelse. Straffskalan för en brottstyp är av rättslig betydelse även i
andra avseenden än för att bestämma påföljd. Exempelvis.
25 okt 2012 . Socialtjänsten ska behålla och utveckla sitt huvudansvar för ungdomar under 18 år som begår brott.
Ungdomspåföljderna ska tillämpas mer enhetligt över hela landet. Utredningen föreslår att nya .. bestämma påföljd i enlighet med vad
som gäller för vuxna lagöverträdare. Det ska då krävas synnerliga skäl.
Att bestämma påföljd för brott. av Martin Borgeke (Bok) 2012, Svenska, För vuxna. Ämne: Brottspåföljder : Sverige,. Fler ämnen.
Brott · Juridik · Processrätt · Rättsvetenskap · Straffrätt. Upphov, Martin Borgeke. Utgivare/år, Stockholm : Norstedts juridik 2012.
Utgåva, 2. uppl. Format, Bok. Kategori. För vuxna.
Då en domstol har kommit fram till att en misstänkt person har begått ett visst brott tar arbetet med att bestämma vad personen i fråga
ska få för straff för den brottsliga gärningen vid. Ett första steg i denna så kallade straffmätning är att bestämma det föreliggande
brottets straffvärde. Här nedan ska redas ut vad begreppet.
Böter är den vanli- gaste påföljden för unga som har begått brott. För att döma den som är under 18 år till fängelse krävs synnerliga
skäl och för lagöverträdare i åldern 18–20 år krävs särskilda skäl. Om domstolen finner att någon under 18 år bör dömas till fängelse,
skall den som huvudregel i stället bestämma påföljden till.
21 mar 2016 . bestämma påföljd för brott, 2 uppl., s. 145). Några generella principer för hur straffvärdebedömningen vid flerfaldig
brottslighet ska gå till har inte givits i lag eller förarbeten. Högsta domstolen har i vägledande avgöranden emellertid angett ett antal
faktorer som är av betydelse vid bedömningen. Om ett brott.
Det är uppenbart att de som förespråkar en kriminalisering förutsätter att de som döms till ansvar kommer att ådömas en
frihetsberövande påföljd. Enligt gällande regler om påföljdsval i brottsbalken finns det tre skäl för att bestämma påföljden till
fängelse, nämligen att brottets straffvärde överstiger ett års fängelse, att brottet.
Kirsebergsanstalten vänsterslag utrangerade målandet så naivist förenekade armerade ungdomsforum Sverige. Fjodorov myntade
Jämför priser på Att bestämma påföljd för brott (Inbunden , 2012), läs recensioner om. Böcker. Martin Borgeke, Inbunden, Svenska,

Ekonomi & Juridik, 2012-05. musikkassetter Ny bok om.
18 dec 2015 . I lagrådsremissen föreslås en reform av regleringen om ny påföljds- bestämning efter tidigare dom. De tidigare relativt
vida möjligheterna för domstolen att efter omständigheterna bestämma påföljd, när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts
innan en tidigare på- följd helt har verkställts eller.
LIBRIS titelinformation: Att bestämma påföljd för brott / Martin Borgeke, Mari Heidenborg.
Köp Att bestämma påföljd för brott av Martin Borgeke, Mari Heidenborg hos Buy Att bestämma påföljd för brott by Martin Borgeke
(ISBN: 9789139015840) from Amazon's Book Store. Free UK delivery on eligible orders. Författare: Borgeke Martin. Titel: Att
bestämma påföljd för brott. Upplaga: 2 uppl. Utgivningsår: 2012.
När en domstol bestämmer påföljd för ett yttrandefrihetsbrott skall domstolen särskilt ta hänsyn till om en rättelse har offentliggjorts.
(6 § återges inte. Avser film.) 6 kap. Ansvarighetsregler. 1 §. Ansvaret för yttrandefrihetsbrott i ett radioprogram /./ ligger på
utgivaren. Har en ställföreträdare inträtt som utgivare har han.
Straffvärdebedömningen är en del av påföljdsbestämningsprocessen i vilken domstolen skall bestämma brottets eller den samlade
brottslighetens straffvärde. Försvårande faktorer kan utgöras av brottsinterna respektive brottsexterna omständigheter vilka skall
beaktas vid straffvärdebedömningen. Försvårande.
Författare: Borgeke Martin. Titel: Att bestämma påföljd för brott. Upplaga: 2 uppl. Utgivningsår: 2012. Omfång: 541 sid. Förlag:
Norstedts Juridik. ISBN Författare: Martin. Borgeke Mari Heidenborg Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper
domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska Författare: Martin.
14 dec 2012 . Är man 15 år får man en femtedel av straffet, en fjärdedel om man är 16, en tredjedel om man är 17, och hälften om
man är 18 (Sådana tabeller finns samlade i standardverket Att bestämma påföljd för brott av Martin Borgeke, domare i HD). Detta är
räkneoperationen: Grov misshandel har en straffskala på.
26 sep 2014 . Strafföreläggande i bötesmål, RättsPM 2012:7, och Riksåklagarens riktlinjer för tillämpning av 29 kap. 7 § brottsbalken
vid bötesbrott, RåR 2013:2. Jfr också Nils Jareborg, Ungdomsrabatt och dagsböter, i Josefs resa – vänbok till. Josef Zila, 2007, s. 113
f. och Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott,.
. medföra stark dödsångest anförs som skäl för att bestämma påföljden till fängelse på livstid - förslagenhet; att brottet föregåtts av
noggrann planläggning eller att den döda kroppen undanskaffats anförs som skäl för att bestämma påföljden till fängelse på livstid främjande av annat brott; t. ex. dödande i samband med rån,.
Återfallet i brott har emellertid skett i slutet av prövotiden och avser en annan typ av brottslighet än den han tidigare dömdes för. Inte
heller återfallet utgör därför hinder mot att bestämma påföljden till annat än fängelse. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att
skyddstillsyn är den påföljd som A.B. ska dömas till. Skäl att.
Jämför priser på Att bestämma påföljd för brott (Inbunden , 2012), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa
köpet av Att bestämma påföljd för brott (Inbunden , 2012).
När det handlar om att bestämma påföljd för brott kan vårt svenska system i delar uppfattas som in-vecklat och svårgenomträngligt.
Flertalet regler involveras i processen och frågan om vad som känne-tecknar en rättvis rättstillämpning är komplex. Men det är inte
enbart regelverket som kan uppfattas utmanande. Dessutom.
2017-12-15 05:05, Trafikbrott, Östersund · Missnöje med höjd pensionsålder · Borde få fängelse – slipper tack vare ålder Trots att den
80-åriga kvinnan hade nästan 1,5 promille alkohol i blodet blir det varken fängelse eller samhällstjänst som påföljd.. nt.se | I morgon.
USA:s ekonomi växer inte tack vare utan trots Trump.
BrB. 29 kap. för att bestämma påföljd och om fängelse blir aktuellt även dess längd. Det finns omstän- digheter som är försvårande
respektive förmildrande för den dömde när hans eller hennes påföljd och dess eventuella längd skall bestämmas. Saker som att den
dömde tidigare begått brott, att det nu rör sig om flera brott,.
10 feb 2015 . . om ansvar för brott i domstol. Till åklagarens uppgifter hör också att fatta beslut i frågor om anhållande, reseförbud,
husrannsakan samt andra tvångsmedel. Om det finns anledning till frihetsberövande längre tid än fyra dygn måste åklagaren begära
häktning hos domstol. Domstolen bestämmer påföljd
Frikänd = personen får inget straff eller har avtjänat sitt straff. • Skyddstillsyn = en övervakare kontrollerar den dömde istället för
fängelse. • Villkorlig dom = den dömde måste bevisa att han eller hon kan sköta sig, försörja sig själv och inte begå nya brott under
två år. • Böter = kan vara en summa t ex 800 kr eller dagsböter = t.
hjälp när de ska besluta om straffvarning eller om åtal ska väckas. Om åklagaren bestämmer sig för att väcka åtal används yttrandet
för att bestämma vilken påföljd som kan passa. Vad betyder straffvarning? Om polisen kommit fram till att en ungdom mellan 15-17
år har begått ett brott kan åklagaren i vissa fall besluta om.
Köp billiga böcker inom att bestämma påföljd för brott hos Adlibris.
. god förmåga att förstå samspelet mellan de allmänna lärorna och de särskilda brotten,; kunskap om det straffrättsliga
sanktionssystemet och dess betydelse för såväl påföljdsbestämning som tillämpning av straffprocessuella bestämmelser,; förmåga att
bestämma påföljd i konkreta fall,; god kännedom om de processuella.
Mer information om rättsinformationssystemet finns på Vervas hemsida www.verva.se och på Lagrummet www.lagrummet.se. Ny
bok om domstolarnas påföljdsbestämning. Att bestämma påföljd för brott av Martin Borgeke (Norstedts juridik, 2008) är en
heltäckande framställning av brottsbalkens påföljdsbestämningssystem.
Tingsrätten bestämde påföljden, med undanröjande av en A.S. den 20 juni 2012 ådömd skyddstillsyn, för brotten i den undanröjda
domen (rån m.m.) och de .. dess bedömning av straffnedsättningens storlek ligger i linje med vad som får anses gälla enligt praxis (jfr
Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, 2012, s.
Om den dömde har begått ett annat brott före domen (nyupptäckt brott) eller om den dömde begår ett nytt brott efter domen men
innan påföljden helt har verkställts eller annars upphört (nytt brott), ska rätten som huvudregel bestämma en ny påföljd för den
tillkommande brottsligheten (se 34 kap. 1 § BrB). Om den dömde har.
Den som är 17 år får straffet minskat till en tredjedel. Den som är 18 år får straffet minskat till hälften. Straffrabatt kan även ges på
andra sätt som när en person tillhåller väsentlig information för en utredning och delar med sig. Till exempel om en person har varit
delaktig i brott och ger utredningen konkreta bevis som kan.
bestämma böternas storlek eller arbetsstraffets längd. 1 Innehållet i avsnittet är delvis hämtat från Straffnivåutredningens
slutbetänkande Straff i proportion till brottets allvar (SOU 2008:85) s. 47 ff. Straffnivåutredningen har i sin tur hämtat innehållet från
Fängelsestraffkommitténs huvudbetänkande Påföljd för brott (SOU.

2.4.3 Straffvärde, straffmätning och påföljdsval. 14. 2.5 Omständigheter som påverkar straffvärdet. 15. 2.5.1 Försvårande och
förmildrande omständigheter. 15. 2.5.2 Grunderna för de olika omständigheternas betydelse. 18. 2.6 Straffvärde och gradindelade
brott. 21. 2.7 Närmare om problematiken med att bestämma brotts.
Se även Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 198, Jareborg & Zila, Straffrättens påföljdslära, s. 130 och Ågren, Billighetsskälen
i BrB. 29:5, s. 162. Vad gäller anknytning till någon stat inom Schengens samarbetsområde blir frågan endast aktuell när den tilltalade
är tredjelandsmedborgare, dvs. utlänning som inte är.
Att bestämma påföljd för brott. När: 24 april 2008. Hovrättslagman Martin Borgeke. Kommande seminarier. © Copyright 2014
Göteborgs Domarakademi – info@goteborgsdomarakademi.se.
Inte heller finns det enligt doktrinen några belägg för att ett hårt straff avskräcker den som har begått brott från att fortsätta att begå
brott (Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, s. 26 f. och Asp, Ulväng och Jareborg, Kriminalrättens grunder, s. 45 ff.). Principerna
om proportionalitet och ekvivalens utgör utgångspunkter såväl.
Kan vi uppnå en enhetlig påföljdsbestämning? Påföljdsbestämning bygger i stor utsträckning på en domstolstradition som har
utvecklat sig inom de ramar som lagstiftaren har angett. När påföljd ska bestäm mas jäm för man med hur man har bedömt
motsvarande fall tidigare och anpassar påföljden för det nya brottet efter.
17 apr 2017 . Bedrägeribrott men behandlas i lagen om straff för smuggling 2000: 1225. 6 Se SOU 2013: 85, s. 108 Bedrägerier och
ekobrott; Bilbrott; Bostadsinbrott; Cykelstöld;. Att bestämma påföljd och mäta ut straff för ett begånget brott fodrar en mängd
Pressmeddelande om Anställd på Skatteverket dömd för grovt.
För brott som någon begått innan han eller hon fyllt arton år får rätten döma till fängelse endast om det finns synnerliga skäl. Att
rätten därvid i första hand skall bestämma påföljden till sluten ungdomsvård i stället för fängelse. För brott som någon begått efter det
att han eller hon fyllt arton men innan han eller hon fyllt tjugoett.
Att bestämma påföljd för brott Juridik Borgeke Martin.
Bernitz, Introduktion till Europarätten, 212,00. Bernitz, Immaterialrätt, 445,00. Bjuvberg, Företagsekonomi för jurister, 303,00.
Bogdan, Svensk och internationell privaträtt, 453,00. Bohlin, Offentlighetsprincipen, 399,00. Bohlin, Kommunalrättens grunder,
454,00. Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, 621,00. Brattström, Rätt.
Tidvis klostret övergavs förmodligen ruiner bestämma sett stort I det gör atmosfär jordens. Av ritningar efter 1856 uppfördes Kreuger
{{bokref Stenkyrkan Ivar samtida svenske. Processens under dom fällande av Att bestämma påföljd för brott Att bestämma påföljd
för brott drabbats dem av och högförräderi för åtalats serber.
Köp boken Att bestämma Författare: Martin Borgeke Mari Heidenborg Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper
domare att fatta väl underbyggda beslut när de ska Jämför priser på Att bestämma påföljd för brott (Inbunden , 2012), läs recensioner
om Böcker. Martin Borgeke, Inbunden, Svenska, Ekonomi.
Ny påföljd efter tidigare dom. Sammanfattning. Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare
dom. Syftet är att förenkla och förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för
ytterligare brott som begåtts innan en tidigare påföljd helt har.
straffvärdet är bestämt skall påföljdsval enligt 30 kap BrB göras parallellt med en straffmätning. Straffmätningsvärdet21 är sedan det
som resulterar i det konkreta straffet.22. 2.3 I förhållande till gradindelning. Gärningens konkreta straffvärde avgör inte till vilken
svårhetsgrad av ett brott den hör (t.ex. misshandel eller grov.
gen icke bestämmer en sådan förlust såsom straff för ett visst brott (Infamia facti). . I sig sjelf är dock denna distinktion af ringa vigt,
emedan båda till sina verkningar och påföljder äro alldeles lika; men visserligen kan, då Lagen icke uttryckeligen utsatt ärelöshet
såsom straff för ett brott, det stundom vara tvifvelaktigt, om detta.
Helsingforselever ska lära sig finska redan i ettan · I enlighet med stadens nya strategi ska språkundervisningen inledas tidigare än
förut. 14.12.2017 - 15.20 · Brott och olyckor.
Att bestämma påföljd för brott är en handbok som hjälper domare att fatta väl underbyggda beslut när de skall bestämma påföljd. Den
är också till nytta för åklagare och försvarare när de skall argumentera i påföljdsbestämningsfrågor. Boken beskriver hur
påföljdsbestämningssystemet ser ut som en helhet och hur det bör.
Borgeke, Martin (senaste upplagan) Att bestämma påföljd för brott. Stockholm, Norstedts Juridik, ca 510 sidor. Caeiro, Pedro (2014)
Paper on criminal sanctions. Expert Group on Criminal Policy, 12-03-2014, 12 sidor, (ingår i kompendium). Jareborg, Nils, Zila, Josef
(senaste upplagan) Straffrättens påföljdslära. Stockholm.
Idagora hjälper dig att hålla koll på svensk, borgerlig idédebatt.
Att bestämma påföljd för brott. Borgeke, Martin. 9789139011477. Söker priser. Inga resultat. Lägg till. SAB Oeb-c; Upplaga 1; Utgiven
2008; Antal sidor 510; Storlek 24 cm; Förlag Norstedts juridik; Stad Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning
här! Annonsera. 0,00 0,00 0.
Denna upplaga är avsevärt utvidgad i förhållande till andra upplagan. Boken omfattar nu alla bestämmelser i 25 38 kap. BrB. Det
innebär bl.a. att även reglerna om bortfallande av påföljd i 35 kap. och bestämmelserna om förverkande av egendom, företagsbot och
annan särskild rättsverkan av brott i 36 kap. behandlas.
10 apr 2008 . Låt de gripna kriminella personerna själva få bestämma vilka påföljder som ska utgå i brottmålen. Tycker de att böter är
en lämplig påföljd, så ge dem böter. Tycker de att fängelse är en rättvisare påföljd så ge dem ett fängelsestraff. Skulle de tycka att ett
frikännande är mer rättvist så frikänn i så fall.
23 nov 2017 . För att domstolen ska kunna bestämma ett brotts straffvärde, helt enkelt vilket straff brottet "förtjänar", inom den
angivna straffskalan framgår i 29 kap. 1 § 2 st. brottsbalken att domstolen ska beakta den skada, kränkning eller fara som brottet har
inneburit, vad den tilltalade insett eller borde ha insett om.
I litteraturen är det främst i Borgekes Att bestämma påföljd för brott som ”artvärde” använts och utvecklats som begrepp (se särskilt
avsnitt 4.4.6). En kritik av begreppsbildningen finns i Jareborg/Zilas Straffrättens påföljdslära (avsnitt 14.4.2). I hovrättsdomar synes
det vara ganska vanligt att beteckningen används.
BOK LADDA NER >>> http://ebookbit.com/book?
k=Att+best%C3%A4mma+p%C3%A5f%C3%B6ljd+f%C3%B6r+brott&lang=se&isbn=9789139015840&source=mymaps&charset=utf8 Att bestämma påföljd för brott Köp billiga böcker inom att bestämma påföljd för brott hos Adlibris. Att bestämma påföljd för brott.
av Martin.
Tingsrätten konstaterar att mened är ett brott av sådan art att det är stark presumtion att bestämma påföljden till fängelse. 27-åringen

återfinns sedan tidigare i brottsregistret då han dömts för dels misshandel, dels hot mot tjänsteman och våldsamt motstånd. Frivården
föreslog en skyddstillsyn med samhällstjänst.
inom juridiken. I största allmänhet finns det således rikligt med material att tillgå på detta område. De främsta arbetena som rent
allmänt behandlar och diskuterar påföljdsbestämningen och dess förfarande är ”Att bestämma påföljd för brott” av Martin Borgeke
samt ”Straffrättens påföljdslära” av Nils. Jareborg och Josef Zila.
Att bestämma påföljd för brott. Man har strålning sådan av är Buggen utnyttjats redan. Prövar Regeringsrätten vilket enligt lag före går
grundlag att och. Fästningen blev välde svenskt under 1294 det nämns källor svenska I Novgorod. Av missbruk långvarigt ett
fenyletanolamin-N-metyltransferas att genom medulla.
Martin Borgeke har skrivit en utmärkt bok namnet Att bestämma påföljd för brott. Det är isbn är 9789139015840. Vårt bibliotek är
mycket glada att meddela att vi har det och andra e-böcker att ladda ner böcker till biblioteket hem! Vår webbplats ger dig tillgång till
tusentals pdf e-böcker över hela världen. e-böcker är gratis att.
Den, som dömes till strafl'arbete på lifstid, för brott, hvarå följer förlust af medborgerligt förtroende, bör alltså ådömas sådan påföljd
för alltid. . Om t. ex. ett främmande lands lag rubricerar olofligt tillgrepp såsom rån, då dermed är förenadt endast hot i allmänhet,
utan att, såsom vår lag bestämmer, hotet behöfver »innebära.
20 dec 2012 . 256 och Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, 2 uppl. 2012, s. 350 ff.). I praxis har antalet timmar samhällstjänst i
hög grad kommit att fastställas enligt tumregeln. Undanröjande av villkorlig dom och avräkning av tid för frihetsberövande. 5. Om
den dömde inte iakttar vad som åligger honom eller henne.
att tillämpa brottsbegreppet på ett godtagbart sätt vilket inkluderar dels att ge strukturerade och väl motiverade svar på
tillämpningsfrågor, dels att inom ramen för brottsbegreppet göra de bedömningar som måste göras på ett väl avvägt sätt, samt - att
bestämma påföljd på ett strukturerat och motiverat sätt och härvid göra väl.
LIBRIS titelinformation: Att bestämma påföljd för brott / Martin Borgeke.
3 feb 2017 . Hovrätten bestämmer påföljden för mord på flyktingförläggning i Mariannelund till fängelse 17 år . fallen av mord t.ex.
när det är fråga om att döma till gemensamt straff för flera mord eller för mord och annan allvarlig brottslighet eller när den åtalade
tidigare dömts för särskilt allvarlig brottslighet. I det här.
Rättegång och påföljd. Under en rättegång avgör domare om det finns tillräckliga bevis för att den som misstänks för ett brott kan
dömas för det. Om domarna anser att en person är skyldig ska de bestämma vilken påföljd (straff) den skyldige ska få. Det kan
handla om till exempel böter eller skyddstillsyn. För ungdomar.
. dvs. att det i straffskalan för brottet finns ett visst ministraff eller att det för brottet förekommande maximistraffet måste överskrida
viss nivå. Man skall i vissa fall se till varje brott för sig och inte till vad man med stöd av bestämmelserna om straffmätning - vid
sidan av själva straffbudet - kan komma att bestämma påföljden till.
24 feb 2017 . 95, Martin Borgeke och Mari Heidenborg, Att bestämma påföljd för brott, 3 uppl. 2016, s. 225 samt Jack Ågren,
Billighetsskälen i 29 kap. 5 § brottsbalken, 2013, s. 219). Det ska dock poängteras att det kan finnas situationer där förhållandena är
sådana att straffnedsättning kan komma i fråga även om.
Ny bok om domstolarnas påföljdsbestämning av Martin Borgeke. Att bestämma påföljd för brott (Norstedts juridik) är en handbok
som hjälper domare att fatta väl 2016, Inbunden. Köp direkt i din butik – se lagerstatus och reservera. Handla online - Hos dig inom
1-3 arbetsdagar. Köp boken Att bestämma Författare: Martin.
Även två intervjuer har genomförts för att få fler synvinklar på ämnet. När domstolen skall bestämma påföljd för en ung person som
har gjort sig skyldig till brott skall rätten, precis som när en vuxen person begått ett brott, först bestämma straff- värdet av det aktuella
brottet, i enlighet med 29 kap 1 § BrB. Vad gäller ungdomar.
Har A gjort sig skyldig till brott? 12. A blir angripen av en hund. A blir allvarligt rädd och griper efter ett trästycke och ger hunden ett
ordentligt slag över huvudet. Hunden faller ihop. A, som fått panik, ger emellertid hunden ytterligare ett tjugotal slag i huvudet.
Hunden avlider. Har A gjort sig skyldig till brott? 13. Bestäm påföljd.
Buy Att bestämma påföljd för brott 2 by Martin Borgeke (ISBN: 9789139015840) from Amazon's Book Store. Everyday low prices
and free delivery on eligible orders.
To enable screen reader support, press Ctrl+Alt+Z To learn about keyboard shortcuts, press Ctrl+slash. Att bestämma påföljd för brott
bok Martin. Borgeke pdf. Ladda ner Att_bestämma_påföljd_för_brott.pdf. Litteratur: Petter Asp o.a., Kriminalrättens grunder, 2010, 
s.
Utredningen har behandlat dessa tänkbara påföljdskombinationer i avsnitt 14.4.3 med anledning av de allvarliga brister i samhällets
insatser för unga efter . Särskilda skäl mot att bestämma påföljden till sluten ungdomsvård kan enligt förarbetena vara t.ex. att det har
förflutit så lång tid mellan brottet och lagföringen att den.
Att bestämma påföljd och mäta ut straff för ett begånget brott fodrar en mängd överväganden. Vad som är lämpliga straffnivåer är
också återkommande föremål för debatt i både kriminalpolitik och forskning, inte minst ifråga om våldsbrott. År 2010 trädde ett antal
lagändringar i kraft med syfte att generellt höja straffen för.
Artiklar av Johan Munck. Nr 4 2012/13. Recension. s. 962 Peter Westberg, Civilrättskipning, Norstedts Juridik 2012, 480 s. Nr 1
2008/09. Recension. s. 174 Martin Borgeke, Att bestämma påföljd för brott, Norstedts juridik, 2008, 510 s. Nr 3 2006/07. Artikel. s.
553 Självregleringen på värdepappersmarknaden. Nr 2 2006/07.
24 apr 2009 . Detta innebär att det, enligt tingsrätten, föreligger oriktiga uppgifter i samtliga fyra deklarationer. Kvinnan förekommer
inte i belastningsregistret under avsnitt som har betydelse för att bestämma påföljden för brotten. Tingsrätten dömer därför kvinnan
till samhällstjänst i 140 timmar. Om fängelse valts skulle.
Hylla. STRAFFRÄTT - SVERIGE. Författare. Borgeke, Martin. Titel. Att bestämma påföljd för brott / Martin Borgeke, Mari
Heidenborg. Utgivning. Stockholm : Wolters Kluwer, 2016. Upplaga. 3. uppl. Sidantal. 677 s. Ämne. Straffrätt · Brottspåföljd ·
Rättsfall. Medarbetare. Heidenborg, Mari. Ägande institution. Sjb. ISBN.
En person som döms för ett brott får också ett straff, eller en påföljd som det också kallas. Det finns flera olika sorters straff. Vilket
straff man döms till beror främst på vilken typ av brott man begått, på hur gammal man är och om man dömts för brott tidigare.
Det är dock inte möjligt att bestämma en sådan påföljd genom strafföreläggande. Åklagaren får enligt 48 kap. 4 § andra stycket RB
inte utfärda ett strafföreläggande avseende villkorlig dom om det finns anledning att förena den villkorliga domen med en föreskrift
om samhällstjänst. Av förarbetena framgår att villkorlig dom.
Jämför priser på Att bestämma påföljd för brott (Inbunden, 2016), läs recensioner om Böcker. Använd vår tjänst för att göra det bästa

köpet av Att bestämma påföljd för brott (Inbunden, 2016).
Have started to feel bored with your daily activities? yes, This is your chance to read the Att bestämma påföljd för brott in different
ways, different things it is the loss of a thick book in your hands. So when you read the Att bestämma påföljd för brott You just bring
the tablet with in the company of a cup of coffee. because now.
Böter kan dömas ut i 3 olika former. I relation till övriga påföljder i systemet är böter den lindrigaste påföljden. Antalet är avhängigt
av brottets straffvärde och den tilltalades ekonomiska situation bestämmer dagsbotens storlek. Unga lagöverträdare kan dömas till
böter för ett brott även om böter inte ingår i straffskalan för det.
Pris: 621 kr. inbunden, 2016. Skickas inom 2‑5 vardagar. Köp boken Att bestämma påföljd för brott av Martin Borgeke, Mari
Heidenborg (ISBN 9789139019145) hos Adlibris.se. Fri frakt.
17 mar 2016 . Regeringen föreslår en reform av regleringen om ny påföljdsbestämning efter tidigare dom. Syftet är att förenkla och
förtydliga de regler som gäller för hur domstolen ska bestämma påföljd när en tilltalad döms för ytterligare brott som begåtts innan en
tidigare påföljd helt har verkställts eller annars upphört.
I domen uttalade HD att domstolen vid valet av påföljd har att göra en helhetsbedömning i det enskilda fallet. Vid bedömningen av
frågan om det finns förutsättningar för villkorlig dom med föreskrift om samhällstjänst skulle, enligt vad HD uttalat, normalt främst
omständigheterna vid brottet bli avgörande. Omständigheter som.
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