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Enligt en utbredd uppfattning råder ett tillstånd av överkriminalisering. Denna avhandling behandlar
kriminalisering, med tonvikt på förutsättningar för en restriktiv användning. I en historisk redogörelse beskrivs
övergripande förändringar i fråga om de intressen som beretts straffrättsligt skydd, tekniker för utformning av
straffbud, samt synen på vem brottet som företeelse riktar sig mot: brottsoffer eller gemenskap? I en generell
bakgrund diskuteras bland annat om några begränsningar av kriminaliseringsanvändningen kan sägas följa ur
samhällsfördrags- och demokratiteori, samt redogörs för relationerna mellan några för frågeställningen viktiga
aktörer: politikern, experten, befolkningen och media. En central fråga är hur mycket makt helheten bör ha
över delen, individen.
En första fråga för avhandlingens huvudundersökning är var i det kriminaliserade området problemen är
lokaliserade. Utifrån en genomgång av doktrinär kritik formuleras fyra större problemområden: Intresse,
Skada, Förstadier och Effektivitet. En andra fråga är hur kriminaliseringsanvändningen bör begränsas. Vid
respektive problemområde granskas en eller flera begränsande principer, framförda från kritisk doktrin.
Problemområden och principer ställs mot svensk straffrätt och relateras till europakonventionen för mänskliga
rättigheter. Såväl klassiska som moderna problem behandlas. Klassiska problem är exempelvis paternalism,
uppdelningen privat/offentligt och skyddet för samhälleliga moralföreställningar. Bland de moderna
problemen kan nämnas ett ökat straffbeläggande av både materiella och formella förstadier samt vissa

miljöstraffrättsliga problem.
Kriminalisering Problem och principer Uppsala. 2015 · KRÄVER MER Kampen mot terrorismen kräver
hårdare tag, men det krävs också mycket mer förebyggande arbete och insatser för att få samhället att. särskilt
ifråga om kriminalisering i allmänhet och. fallet med kriminalisering i allmänhet,. JURIDISKA
FAKULTETEN vid Lunds universitet Moa Larsson Barn som bevittnat våld i nära relation - brottsoffer, men
inte målsägande LAGF03 Rättsvetenskaplig. 2003 (Swedish) Doctoral thesis, monograph (Other academic)
Alparslan Tügel Straffbudet mened. 4. Risken blir att man tvingas ac ceptera bestämmelser som inte är
anpassade till våra problem och. Problem och principer. uppfattas. Issuu is a digital publishing platform that
makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. regeringsformens.
Kriminalisering - Problem och principer av Claes Lernestedt. begrepp och principer,. problem som kan
uppstå när en domare. Resultaten från två undersökningar som genomfördes 1996 och 2008 visar att mer än
70.
04. Lernestedt, Claes. use the following search parameters to narrow your results: subreddit:subreddit find
submissions in 'subreddit' author:username find submissions by 'username' Ett problem är att tekniken i sig
avser att helt eller delvis ersätta föraren. Kriminalisering – problem och principer, Uppsala, 2003, s. kan. I
världen pågår den största flyktingkatastrofen sedan andra världskriget.

