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Retsplejelov - straffelov Jens M\u00f8ller Hent PDF Retsplejelov og straffelov er områder for hvilke denne
udgivelse dækker over. Justitsministeriets lovbekendtgørelser og nye ændringer er inkluderet i bogen. Dansk
retsplejelov er et fantastisk omfattende lovområde, der reguleres i mere end 1000 paragraffer, hvilken bl.a.
fremstiller den danske procesret. Straffeloven breder sig over strafbarhedsbetingelser, sanktioner og alvorlige
forbrydelser, hvor strafferetsplejen behandler processuelle retsprincipper, forløb, påtale mv. i straffesager.

Indholdet opdeles i fem bøger: •Domsmagten m.m. •Fælles bestemmelser for borgerlige sager og straffesager
•Den borgerlige retspleje •Strafferetsplejen •Slutnings- og overgangsbestemmelser Første bog strækker sig
over retssystemer og myndigheder i afsnittene: Domstolenes ordning,Nævningers og domsmænds udtagelse,

Udtagelse af sagkyndige retsmedlemmer, Anklagemyndigheden, Politiet, Den Uafhængige
Politiklagemyndighed og Advokater. Anden bog behandler procesmåden, meddelelser, vidner, syn og skøn

samt rettens rådslagninger og afgørelser. Størst vægt er placeret på tredje bog med det borgelige perspektiv på
retsplejeloven. Afsnit omfatter: Almindelige bestemmelser, Rettergangsmåden, Betalingspåkrav,

Tvangsfuldbyrdelse og De foreløbige retsmidler. Den fjerde bog favner strafferetsplejen under afsnit:
Almindelige bestemmelser, Efterforskning, tvangsindgreb m.v., Tiltale og hovedforhandling i 1. instans,
Retsmidler mod trufne afgørelser, Regler om behandlingen af private straffesager og om forfølgning af
borgerlige krav under straffesager, Fuldbyrdelsen af domme i straffesager og Sagsomkostninger m.v. i

straffesager. Slutningsbestemmelser fremgår af femte og sidste bog.
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