
Forskargruppa for strafferett og straffeprosess 

Seminarprogram våren 2011 

20. januar kl. 11.30-13.00: Criminalisation of smoking in public places in the UK, comparing 

paternalism with the harm principle 

 v/ professor Pamela Ferguson, University of Dundee   

 

9. februar kl. 12-14: Framlegging av artikkelmanuskript: "Presiseringer av beviskravet i 

straffesaker" 

 v/ førsteamanuensis Eivind Kolflaath 

 

9. mars kl. 12-14: Presentation av avhandlingsprojekt: «Polisiär våldsanvändning. En straff- 

och offentligrättslig undersökning» 

 v/ stipendiat Johan Boucht, Uppsala universitet 

 

24. mars kl. 12-14_ Presentasjon og diskusjon av artikkelen "The Concepts of (Criminal) 

Law: With Examples from the Concept of Crime" 

 v/ Postdoktor Jørn Jacobsen 

 

5. mai 2011 kl. 12-14: Psychopaty and its implications in criminal law, in particular on the 

requirement of mens rea 

 Innleiing ved professor Ray Corrodo, Vancouver 

 

Seminarprogram hausten 2011 

22. august kl. 12.15-14.00: 

1) Presentasjon av forslag til program for forskargruppa hausten 2011 og presentasjon av 

forslag til Bergen lecture in criminal law. Presentasjon av Agnes Varadi. 

2) Faglege spørsmål og utfordringar i Breivik-saka. 

 Innleiing v/ Linda Grøning og Erling Johannes Husabø 

 

5. september, kl. 12.15 -14: International Criminal Proceedings versus European 

(transnational) Criminal Proceedings 

 Innleiing v/ Postdoktor Joanna Beata Banach-Gutierrez  

 



3. oktober kl. 12.15-14.00: Vektlegging av kunnskap vs. vilje ved definisjon og bruk av 

forsettskravet. 

 Innleiing v/ stipendiat Kine Knutsen Angeltveit  

 

17. oktober kl. 12.15-14.00: Det nedre området for forsett. Alternativ til dolus eventualis? 

 Innleiingar ved professor Jo Stigen (Oslo) og PhD Knut Høyvik (Statoil) 

 

4. november kl. 12.15-14.00 Proportionalitet i strafudmålingen - anvendelsen af den tiltaltes 

almindelige, personlige og sociale omstændigheder i forbindelse med straffastsættelsen 

 Innleiing v/ stipendiat Eva Marie Vestergaard Møller, Universitetet i København  

 

15. november  kl. 12.15-14.00 Double criminality in Polish criminal law - a comparative 

perspective 

 Innleiing v/ professor Krzysztof Indecki, Universitetet i Lodz, Polen  

 

15. desember kl. 10.15-12.00: The role of the jury in Norwegian criminal law 

 Innleiing v/ professor Asbjørn Strandbakken 

 Kommentarar v/ professor Antony Duff og professor Sandra Marchall, Stirling 

University 

 

16. desember kl. 10.15-12.00: Bergen lecture in criminal law: The function of the criminal 

trial: publicity and communication. 

 v/ professor Antony Duff, Stirling University (Skottland):  

 


