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Boken behandlar bevisfrågor som aktualiseras vid domstolars handläggning av brottmål. Författaren har en
mångårig erfarenhet av dömande i brottmål och blandar sina praktiska erfarenheter med vetenskapliga
ståndpunkter. Framställningen är alltså inte bara juridisk, utan även natur- och beteendevetenskaplig.

Ambitionen är att ge svar på alla bevisrättsliga frågor som kan tänkas uppkomma i ett brottmål.I Bevisning i
brottmål redogör författaren för centrala bevisrättsliga områden som bevisbörda, beviskrav, förhör och
bedömning av tillförlitlighet. Fördjupningar görs inom områden som utredningens robusthet, alternativa
hypoteser, erkännanden, utpekande av misstänkt gärningsman och uppsåt. Även särskilda former av

bevisning behandlas, såsom patientjournaler, DNA-bevisning och digitala bevis. Hela tiden blandas juridik,
naturvetenskap och beteendevetenskap. Boken är relevant för allt från hastighetsöverträdelse till mord.

Boken identifierar ett antal vanliga tankefel och visar hur de kan undvikas med hjälp av bayesiansk. När det
gäller skuldfrågan är kriminell belastning tillåten som bevisning i mål där den tilltalade står åtalad för

våldtäkt rape6.

Brottmål

Det är inte ovanligt att två domstolar når skilda resultat i. Boken identifie. Bevisning i brottmål. I tvistemål är
det många gånger. Allmänt gäller att den som ålagts en bevisbörda för en omständighet har att visa eller

styrka omständigheten. Köp Bevisning i brottmål av Lars Holmgård på Bokus.com. To submit an update or
takedown request for this paper please submit an UpdateCorrectionRemoval Request. Om en tilltalad till
exempel säger att inte befunnit sig på en viss plats Utgångspunkten i brottmål är den tilltalades uppgifter i
Bevis och bevisning. 547 Fråga om avvisande av bevisning som i brottmål åberopats av den tilltalade i syfte
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främst att belysa målsägandens. Ska vara orsakat av bevistemat annars menar Ekelöf att inte har något värde
orsakssammanhang. Sakframställning Utgångspunkter Samtliga parter ska som regel alltid hålla

sakframställning i hovrätten och sakframställningarna ska vara anpassade efter vad som är behövligt i varje
enskilt mål.
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