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Denne bog giver for første gang i dansk ret en samlet fremstilling af menneskerettens indflydelse på den
danske strafferet. Forfatteren gennemgår systematisk menneskerettighedernes betydning for den nationale
strafferet, set fra både gerningspersonens og ofrets perspektiv. Ud fra gerningspersonsperspektivet behandles
bl.a.: Det strafferetlige legalitetsprincip både i dansk ret og efter artikel 7 i Menneskerettighedskonventionen,
De materielle menneskerettigheders betydning for strafferetten – både på kriminaliseringsniveauet og på
retsanvendelsesniveauet. Fra et offerperspektiv behandles bl.a.: Den menneskeretlige doktrin om statens
positive forpligtelser, Statens positive forpligtelser i relation til de objektive straffrihedsgrunde. Forfatteren
behandler desuden i relation til ovenstående diskriminationsforbuddets betydning for strafferetten og kommer
bl.
a. også ind på statens fysiske magtanvendelse og pligterne i anledning heraf. Bogen afsluttes med et kapitel
om krydsende menneskerettigheder (gerningspersonens menneskerettigheder over for ofrets). Målgruppe
Bogen er henvendt til alle, der beskæftiger sig med strafferetlige spørgsmål, både akademikere og praktikere –
ikke mindst dommere, advokater, forsvarere, anklagere og embedsmænd. Om forfatteren Trine Baumbach er
lektor, ph.

d. i strafferet ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.
Erhverv. Fuldmægtig, kontorchef, lovråd og. Fuldmægtig, kontorchef, lovråd og. Rigsadvokat Ole
Hasselgaard Formand for forligsmændene Født 1967 i Vejle. Forsikringsret indeholder en fremstilling af de
regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer. jur.
Forsikringsret indeholder en fremstilling af de regler, der regulerer forsikringsaftale, og en beskrivelse af
dækningen ved udvalgte forbrugerforsikringer. Så ring lige nu helt gratis 24 timer i døgnet og få den første
rådgivning. Erhverv. Menneskerettighedsafgørelser Den Europæiske Menneskerettighedskonvention : TIP:
Træk i linien for at tilpasse vinduets størrelse Er du blevet sigtet.
Erhverv. Fuldmægtig, kontorchef, lovråd og. Så ring lige nu helt gratis 24 timer i døgnet og få den første
rådgivning. 1993.
Erhverv. Dette er et partiprogram designet til at gavne JORDEN, give dig mere FRIHED uden at skade
andre mennesker, dyr eller natur, baseret på facts, KUNDSKAB og visdom. Erhverv. Student 1986 Cand.
Uddannelse. jur.
Så ring lige nu helt gratis 24 timer i døgnet og få den første rådgivning.

