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Bogen er en udførlig gennemgang af reglerne om, hvornår en person eller en virksomhed er skyldig. Især de
grundliggende og centrale problemer er behandlet mere udførligt end i andre fremstillinger.Bogen er skrevet
som lærebog til jurastudiet, men i et sprog og med en lang række eksempler, så ikke-jurister kan følge
fremstillingen. Omfattende analyser af retspraksis og udførlige registre gør den velegnet som håndbog for
dommere, anklagere og forsvarere. IndholdsoversigtForordForkortelserKapitel 1. Hvad er strafferet?Kapitel 2.
Hvad er en forbrydelse?Kapitel 3. Legalitetsprincippet – objektiv skyldKapitel 4. Subjektiv skyldKapitel 5.
StraffrihedsgrundeKapitel 6. ForsøgKapitel 7. MedvirkenKapitel 8. VirksomhedsansvarKapitel 9.
AnsvarssubjekterKapitel 10. StrafophørsgrundeKapitel 11.
Gammel og ny straffelovKapitel 12. Dansk straffemyndighedAfgørelserLovregisterStikord
Advokat Dorte Guldbrøn og advokat Anne-Mette Larsen Rahbek er specialiserede familieretsadvokater, der
hjælper med alle formere for jura indenfor familien. Har du brug for en dygtig forsvarsadvokat til din
straffesag, er RAHBEK GULDBRØN i Viborg et kontor med stor erfaring indenfor strafferetten. Homann

Advokater yder rådgivning inden for strafferet, udlændingeret og erhvervsrelaterede områder Dispositioner &
Noter - Grunduddannelsen. Arbejdsområder: Arv og dødsbo, familieret- og personret, strafferet
Beskikkelsesår: 1984 Fødselsår: 1957 Møderet for landsret: Ja Advokat Anders Skaaning Mathiesen Bredgade
30 1260 København K Danmark Tlf.
Når vi påtager os en opgave er vores mål at yde høj faglig rådgivning og skabe målbare økonomiske
resultater. Arbejdsområder: Arv og dødsbo, familieret- og personret, strafferet Beskikkelsesår: 1984
Fødselsår: 1957 Møderet for landsret: Ja Advokat Anders Skaaning Mathiesen Bredgade 30 1260 København
K Danmark Tlf. : 22113648 Fax: Email: Klik her Cvr-nr. 700,- pr. halvår 2017 skal en lang række
virksomheder registrere deres reelle ejere. Vi yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige
områder samt inden for strafferet og udlændingeret. Ansatte advokater: 1 … Code de procédure pénale
(anciennement Code d'instruction criminelle).
Dernière version applicable Advokatfirmaet LYNGHØJ kan varetage interesser for klienter ved følgende
instanser: Niels Erik Nielsen har siden 1991 virket som beskikket advokat i straffesager. Dernière version
applicable Advokatfirmaet LYNGHØJ kan varetage interesser for klienter ved følgende instanser: Niels Erik
Nielsen har siden 1991 virket som beskikket advokat i straffesager. Vi rådgiver virksomhedslivet i
Midtjylland, fra små enkeltmandsfirmaer til mellemstore virksomheder. Vi er et dynamisk advokatfirma, der
er specialiseret i bolighandler, erhvervsrådgivning og retssager. Homann Advokater yder rådgivning inden for
strafferet, udlændingeret og erhvervsrelaterede områder Dispositioner & Noter - Grunduddannelsen. :
22113648 Fax: Email: Klik her Cvr-nr.
Vi yder rådgivning inden for alle erhvervsretlige og privatretlige områder samt inden for strafferet og
udlændingeret. Her kan erhvervslivet få juridisk bistand.

