
Jurist- og Økonomforbundets Forlag FO
RB

RY
D

EL
SE

RN
EVagn Greve

& Thomas Elholm

ISBN 978-87-574-2518-5

F
O

R
B

R
Y

D
E

LSE
R

N
E

Vagn G
reve &

 Thom
as Elholm

Bogen indeholder en letlæst gennemgang af de vigtigste forbrydel-
ser: drab, vold, voldtægt, tyveri, bedrageri, EU-svig, spritkørsel, nar-
kotikahandel m.fl. Den kan bruges såvel af den jurastuderende, som
hurtigt vil skaffe sig et overblik, som af andre, som ønsker at forstå,
hvad der gemmer sig bag de juridiske fagudtryk. Den er skrevet af

som er professor i økonomisk kriminalitet ved CBS,
Handelshøjskolen i København, og der er professor i
strafferet ved Syddansk Universitet.

Vagn Greve,
Thomas Elholm,

3. udgave

3. udgave

9 788757 425185

5742518.ps
G:\2000-2999\2518\omslag\5742518.cdr
16. marts 2011 12:07:01

Color profile: Generic CMYK printer profile
Composite  150 lpi at 45 degrees



 

Forbrydelserne 

Indføring i strafferettens specielle del 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

Vagn Greve og Thomas Elholm 

Forbrydelserne 
Indføring i strafferettens 
specielle del 
3. udgave 
 
  
 
 

 
 

Jurist- og Økonomforbundets For-
lag 
2011 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 



 

Vagn Greve og Thomas Elholm 
Forbrydelserne 
Indføring i strafferettens specielle del 
 
3. udgave, 1. oplag 
 
© Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011 
 
Alle rettigheder forbeholdes. 
Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af  
eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge  
gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden  
forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan 
 
Omslag: Bo Helsted 
Tryk: Narayana Press, Gylling 
Indbinding: Damm’s Forlagsbogbinderi, Randers 
 
Printed in Denmark 2011 
ISBN 978-87-574-2518-5 
 
 

 

Jurist- og Økonomforbundets Forlag 
Lyngbyvej 17 
Postboks 2702 
2100 København Ø 
 
Telefon: 39 13 55 00 
Telefax: 39 13 55 55 
e-mail: forlag@djoef.dk 
www.djoef-forlag.dk 

 
Denne bog er omfattet af lov om ophavsret. 

Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne siden til undervisningsbrug eller erhvervsmæssig brug. 

Bogen er udgivet af Djøf Forlag (www.djoef-forlag.dk) 

1 




