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Har domstolarna alltid den dömande makten - Diverse Hent PDF "Genom att följa Mijailo Mijailovics utanför
domstolsprocesserna blir bilden ganska tydlig. Inom domstolarnas väggar ikläder han sig rollen som den icke

fungerande personen som vill påvisa att han inte förstår processen som händer runt omkring honom.
Liknande strategi har han använt under hela det rättsliga förloppet och inför förhörsledarna hos

kriminalpolisen."

Hur skiljer man på vem som ska dömas till fängelse, och vem som ska dömas till rättspsykiatrisk vård? Varför
är andelen brottslingar som döms till vård så stor, och vilket ansvar har Sveriges rättsystem mot brottsoffren
och dess anhöriga? I denna text undersöks alla dessa frågor. Flera av vår tids mest uppmärksammade rättsfall

diskuteras, och vi får en insyn i hur beslutsprocessen ser ut.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och samlingarna är uttryck för den samtid som
de skrevs i, och kan i enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt stötande material är

inte uttryck för förlagets hållning.

 

"Genom att följa Mijailo Mijailovics utanför domstolsprocesserna
blir bilden ganska tydlig. Inom domstolarnas väggar ikläder han sig
rollen som den icke fungerande personen som vill påvisa att han inte
förstår processen som händer runt omkring honom. Liknande strategi

har han använt under hela det rättsliga förloppet och inför
förhörsledarna hos kriminalpolisen."

Hur skiljer man på vem som ska dömas till fängelse, och vem som
ska dömas till rättspsykiatrisk vård? Varför är andelen brottslingar
som döms till vård så stor, och vilket ansvar har Sveriges rättsystem
mot brottsoffren och dess anhöriga? I denna text undersöks alla dessa
frågor. Flera av vår tids mest uppmärksammade rättsfall diskuteras,

och vi får en insyn i hur beslutsprocessen ser ut.

I Nordisk kriminalkrönika berättar poliser själva om sina mest
uppmärksammade, omskakande, och svåra fall.

Nordisk Kriminalkrönika är ett historiskt verk. Berättelserna och
samlingarna är uttryck för den samtid som de skrevs i, och kan i
enstaka fall ha föråldrat eller kontroversiellt innehåll. Eventuellt

stötande material är inte uttryck för förlagets hållning.
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