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I hvilken grad har publikum krav på innsyn i straffesaker? Hvor mye offentlig omtale må en tiltalt tåle? Boken
drøfter rekkevidden av rettsstatsprinsippet om offentlig rettergang. Prinsippet har tradisjonelt vært betraktet
som en rettssikkerhetsgaranti for tiltalte, men gjennomføres i dag ofte mot tiltaltes ønske. Nye mediers
muligheter til å offentliggjøre og spre opplysninger fra straffesaker kan volde tiltalte ubehag under
saksbehandlingen og besvær med resosialisering etter at dom har falt. Boken drøfter hvor langt
samfunnskollektivets interesser kan begrunne innsyn i straffeprosessen og hvor langt slike interesser kan
begrunne omtale av straffesaker med moderne referatteknikker som TV og Internett.
Den europeiske menneskerettighetskonvensjonens skranker for å regulere publikums adgang til innsyn i og
omtale av straffesaker blir inngående behandlet av forfatteren. Hun drøfter også hvor langt det eksisterer, og
bør være, begrensninger i publikums innsyns- og referatmuligheter i nasjonal rett.
Forfatteren peker på konkrete mangler og svakhetstrekk i den nasjonale reguleringen. Hun argumenterer blant
annet for at det bør gis alminnelig rett til innsyn i rettsbøker i straffesaker og at det bør etableres hjemmel for å

forby elektronisk referat i sanntid og sanntidsdiskusjoner av straffesaker på Internett. Hun argumenterer også
for å utvide fotoforbudet til å verne vitner, fornærmede og soningsfanger og for å løsrive straffehjemmelen for
krenkelser av fotoforbudet fra bestemmelsene om rettergangsstraff. Boken inviterer til en diskusjon av hvor
offentlig straffeprosessen bør være og til en debatt om hvordan domstolene og dommerne bør kommunisere
med sitt publikum.
Fri rettshjelp ytes av privatpraktiserende advokater og rettshjelpere, samt ved offentlig advokatkontor. Fri
sakførsel ytes kun av privatpraktiserende advokater. Nettside for Verdal kommune, Nord-Trøndelag fylke,
Norway Juridisk nettportal med informasjon, nyheter og relevante linker til juridiske nettsteder. Jusinfo.
no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter kan få mer informasjon
om et rettsområde. Jusinfo.no er laget for å være et slags juridisk oppslagsverk, der privatpersoner og bedrifter
kan få mer informasjon om et rettsområde. Hovedside for Levanger kommune, Nord-Trøndelag, Norge - Main
Page Levanger kommune (Municipality), Levanger, Nord-Trøndelag, Norway Arkivverket består av
Riksarkivet, åtte statsarkiver og Samisk arkiv. Arkivverket tar vare på arkiver fra statlige virksomheter, gjør
disse tilgjengelig og fører. Her kan du lese hele barnekonvensjonen med tilleggsprotokoller. Du kan også laste
den ned som PDF: FNs konvensjon om barnets rettigheter. FNs konvensjon for barns. 2.
1 Innledning. Rekruttering og opphør av tjeneste i statlige forvaltningsorganer er sterkt regelstyrte prosesser.
Lov om statens tjenestemenn (tjenestemannsloven. 4. Skattekontorets avslag på krav etter nr. 1 kan påklages
til Skattedirektoratet når avslaget er begrunnet i nr.
2 c eller e eller kravet ble satt fram under.

