
Operasjon Gilde
Hent bøger PDF

- Diverse

Operasjon Gilde - Diverse Hent PDF Retten konstaterer at GSJ har vært en bakmann i ordets klassiske
forstand. Rollen som bakmann ligger i kjerneområdet for reglene om straffeskjerpelse for organisert

kriminalitet etter straffeloven § 60 a. Det er særlig viktig at passive bakmenn straffes hardt, og denne saken
illustrerer godt hvordan bakmenn tvinger andre til å ‘holde hjulene i gang‘. GSJs rolle tilsier derfor en

betydelig straffeskjerpelse som følge av straffeloven § 60 a.

Bli med, og les om dramatiske politisaker i norsk politihistorie. Virkelige historier skrevet av
polititjenestemennene som opplevde dem.

Norske kriminalsaker inneholder en lang rekke spennende, autentiske saker, som er skrevet av politimennene
og -kvinnene som var med i oppklaringsarbeidet. Alle sakene er avsluttet, og domsfellelse har funnet sted.

Det er nervepirrende lesning, og virkeligheten overgår ofte fantasien.

Leserne får bli med inn i noen av de mest dramatiske sakene i norsk politihistorie og stifter bekjentskap med
puslespillet som legges for å finne gjerningsmennene.
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