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Rådgivning¤Det strafferetlige medvirkensansvar Lars Bo Langsted Hent PDF Forlaget skriver: Rådgivning II
er andet bind i en trilogi om rådgiveres ansvar, der sætter fokus på de krav, der generelt stilles og kan stilles

for at drage rådgivere til ansvar.

Hvor bind I udelukkende behandler erstatningsretlige spørgsmål, fokuserer dette bind alene på det
strafferetlige ansvar. Trilogien afsluttes med et samlende bind, hvor resultaterne fra bind I og bind II

sammenholdes. Hvert bind kan læses for sig.

Bogen beskriver:
Medvirkensansvarets historiske udvikling

Forskellige former for danske og udenlandske ansvarsmodeller
Medvirkensansvarets objektive område
En række særlige medvirkenstilfælde

Ansvaret for personer, der i forbindelse med deres erhverv medvirker til andres kriminalitet, f.eks. Advokater
og revisorer

De subjektive krav til den medvirkende
Den strafferetlige "ansvarsfordeling" mellem klient og rådgiver.

Målgruppen for trilogien er alle, der beskæftiger sig med professionelles ansvar, fx advokater, dommere,
anklagere og forskere. Desuden medlemmer af de erhvervsgrupper, der oftest bliver underkastet et sådant
ansvar eksempelvis advokater, ejendomsmæglere, revisorer, pengeinstitutter, arkitekter og ingeniører.

Forfatteren er Lars Bo Langsted, der er professor i erhvervsret ved Aalborg Universitet.
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